
ZARZĄDZENIE NR 148.2016 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 

z dnia  23 września  2016 roku 

 

 

w sprawie:  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego 

deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji 

realizowanych w roku 2016. 

 

 

                           Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) § 5, § 6 i § 7 Uchwały Nr XII.72.2015  Rady Gminy  

Jeleniewo z dnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na 

rok 2016 - Wójt Gminy zarządza  co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2016 roku kredyt długoterminowy w celu sfinansowania 

planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo w wysokości 498 215,32 zł na 

dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2016 

§ 2. Planowany kredyt długoterminowy, o którym mowa w § 1, zostanie zaciągnięty                         

w  wysokości 498 215,32 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 

piętnaście złotych  32/100). 

§ 3. Ustanawia się zabezpieczenie planowanego do zaciągnięcia w  2016 roku kredytu 

długoterminowego,  o  której  mowa  w  § 1 i § 2,  w formie  weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową.                                                                                                                                              

§ 4. Spłata planowanego kredytu długoterminowego będzie następować z dochodów  

własnych  w latach 2017-2019.                                                                                                                             

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej                          

w  Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.                                                              

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

WÓJT GMINY JELENIEWO 
Kazimierz Urynowicz 



                                                                                                 
Jeleniewo, 2016.09.23 

    

  PF.I.3022.1.2016 

 

                                                                   Regionalna Izba Obrachunkowa 

                                                                         w Białymstoku Zespół w Suwałkach 

                                            ul. Dwernickiego 2 

                                        16 – 400 Suwałki 

 

                 Na podstawie art. 91 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm., poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz.1146, 

poz.1626,poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz. 532, poz.111, poz.1130, poz.1190 , poz. 

1358,poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) -  Wójt Gminy 

Jeleniewo zwraca się z prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty planowanego do 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 498 215,35 zł w tym  na: pokrycie 

deficytu budżetu  w kwocie 498 215,35 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem 

tysięcy dwieście piętnaście złotych 35/100) na dofinansowanie inwestycji realizowanych w 

roku 2016 

 

Opinia  zostanie przedłożona w Banku po wyłonieniu w drodze zapytania ofertowego w celu 

otrzymania kredytu. 

Ostania opinia RIO została wydana w dniu 5 sierpnia 2015 roku Uchwałą Nr RIO.V-00313-

7/15.  

Na dzień 23 września 2016 posiadamy zadłużenie w wysokości 1 474 695,04 zł w tym : 

1.   850 330,48  zł z terminem spłaty 15.10.2025 rok, 

2.     24 999,99 zł z terminem spłaty 03.07.2017 rok, 

3.    348 714,54 zł z terminem spłaty 30.09.2020 rok, 

4.    125 650,00 zł z terminem spłaty  31.12 2017 rok, 

5.    125 000,00 zł z terminem spłaty 31.12. 2017 rok 

W przypadku zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 498 215,35 zł, dług na dzień 31 

grudnia 2016 roku wyniesie 1 972 910,39 zł, który będzie spłacany z dochodów własnych 

gminy. 

 



                  Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w 2016 roku, ma na celu 

sfinansowanie zadań inwestycyjnych, których termin płatności przypada w 2016 roku. 

Planowana spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych, w następujących 

transzach: 

Planowana wartość  
kredytu/ 

pożyczki 498 215,35  

Planowane spłaty w transzach 

Rok   

2016 2017 2018 2019 

karencja 
166 071,79 166 071,79 166 071,77 

 

Planowana spłata odsetek od w/w pożyczki/kredytu długoterminowego będzie następowała                          

w okresach miesięcznych,  zabezpieczeniem spłaty kredytu długoterminowego będzie weksel 

własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

Budżet po dokonanych zmianach wynosi na dzień 23 września 2016 roku 
 
Plan dochodów budżetowych            11 765 616,81 zł w tym: 
- dochody bieżące                              11 686 514,28 zł 
- dochody majątkowe                                79 102,53 zł 
Plan wydatków budżetowych wynosi 12 263 832,16 zł w tym: 
- wydatki bieżące                                 11 506 944,98 zł 
- wydatki majątkowe                                 756 887,18 zł 
 

WÓJT GMINY JELENIEWO 

Kazimierz Urynowicz 

 

 


