
ZARZĄDZENIE NR 174/FK/10 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 
z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2011 roku na pokrycie w ciągu 

roku przej ściowego deficytu budŜetu miasta. 

 
        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 

poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz uchwały Nr III/9/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 

grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek i kredytów 

krótkoterminowych na rok 2011 zarządzam, co następuje:  

 
 
  § 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w BS Chełmno w rachunku bieŜącym w kwocie 

2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy), w okresie od dnia  

1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. na sfinansowanie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budŜetowego. 

 

  § 2. Ustala się zabezpieczenie powyŜszego kredytu w formie weksla in blanco. 

  

  § 3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych.  

 

  § 4. Koszty obsługi podlegają sfinansowaniu z wydatków budŜetowych zapisanych na  

obsługę długu publicznego. 

 

  § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta ChełmŜy. 

 

  § 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 

 



 
UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 174/FK/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 29 grudnia 2010 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2011 roku na pokrycie w ciągu 

roku przej ściowego deficytu budŜetu miasta.  

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym – zaciąganie kredytów krótkoterminowych naleŜy do kompetencji Burmistrza Miasta 

do wysokości określonej przez radę gminy w uchwale budŜetowej.  

 W uchwale Nr III/9/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. w § 1 Rada Miejska określiła 

maksymalną wysokość poŜyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza 

Miasta ChełmŜy na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 niedoboru budŜetowego na 

kwotę 2.500.000,00 zł. 

 Kredyt słuŜy zachowaniu płynności finansowej w okresach obniŜonych wpływów 

budŜetowych czy teŜ w okresach podwyŜszonych wydatków budŜetowych.  

 W świetle powyŜszego przedstawia się niniejsze zarządzenie. 


