
   Zarządzenie Nr OW – 170/10
Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu obrotowego w rachunku budżetu 
Gminy Baborów .
                  
                   Na podstawie art. 30 ust.2  pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity  – Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, , z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806; z 2003 r, Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 
102 poz.1055. Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128 Nr 181, poz.1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218:  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458:  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241)
art. 262 ust.2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - (Dz. U.  Nr 157,  poz.1240)
§ 13  Uchwały  Nr XXXII-230/09 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia  21 grudnia 2009 r.  w sprawie 
budżetu Gminy Baborów na 2010 rok

Zarządza się  co następuje: 

§  1

Zaciąga się  kredyt obrotowy w rachunku budżetu Gminy Baborów w Banku 
Spółdzielczym w Baborowie  do kwoty 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) 
na finansowanie  występującego w ciągu roku 2010 przejściowego deficytu budżetu 
Gminy Baborów.

§  2

Środki pochodzące z kredytu, o którym mowa w § 1 zostaną przeznaczone na 
finansowanie wynagrodzeń,  wydatków pochodnych od wynagrodzeń dla 
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych gminie oraz 
wydatków za wykonane usługi obce.

§  3

Kredyt zostanie spłacony w 2010 roku.

§  4

Źródłem spłaty zobowiązań, o których mowa w § 1 wraz z należnymi odsetkami będą 
dochody własne wpływające w roku 2010 na rachunek budżetu gminy.

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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