ZARZĄDZENIE NR 14/2020
BURMISTRZA ŁASKU
z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649,
2020) oraz na podstawie § 14 Uchwały Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020, zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Zaciąga się kredyt do wysokości 18.000.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych),
w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych.
2. Kredyt do wysokości 13.844.221,48 zł ( słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści cztery
tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 48/100) zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego
deficytu budżetu
Gminy Łask w 2020 roku, w celu finansowania lub dofinansowania zadań
inwestycyjnych:
a) "Modernizację transportu publicznego" - 2.425.797,80 zł,
b) "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rembów" - 57.999,68 zł
c) "Budowę oświetlenia ul.Bilewskiej w Okupie Wielkim„ - 362.000,00 zł
d) "Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Armii Krajowej w Łasku" - 300.000,00 zł
e) "Przebudowę ul.A.Mickiewicza i ul.B.Prusa w Łasku" - 470.000,00 zł
f) "Przebudowę drogi w Kolonii Bałucz" - 500.000,00 zł
g) "Przebudowę dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej" - 226.320,00 zł
h) "Przebudowę drogi gminnej nr 103232E w Rokitnicy" - 400.000,00 zł
i) "Przebudowę drogi gminnej Nr 103210E w Ostrowie" - 495.720,00 zł
j) "Modernizację sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Łasku " - 429.000,00 zł
k) "Budowę zbiornika wodnego w Łasku" - 155.000,00 zł
l) "Rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Łask" - 400.000,00 zł
m) "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach„ - 1.965.000,00 zł
n) "Rewitalizację budynku kamienicy przy Pl.11 Listopada w Łasku wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu" - 2.000.000,00 zł
o) "Rewitalizację Placu Szarych Szeregów w Łasku „ - 2.200.000,00 zł
u) "Rozbudowę placówek oświatowych w Gminie Łask" - 510.000,00 zł
p) "Przebudowę ul.Jastrzębiej we Wronowicach” - 829.384,00 zł
r) "Przebudowę drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach" - 118.000,00 zł
3. Kredyt do wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) zostanie przeznaczony na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
4. Kredyt do wysokości 2.155.778,52 zł (słownie dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset
siedemdziesiąt osiem złotych 52/100) zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2030.
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2. Spłata w poszczególnych latach nastąpi wg. kwot:
2022 – 200.000,00 zł
2023 – 2.000.000,00 zł
2024 – 2.400.000,00 zł
2025 – 2.200.000,00 zł
2026 – 2.000.000,00 zł
2027 – 2.000.000,00 zł
2028 – 2.800.000,00 zł
2029 – 3.400.000,00 zł
2030 – 1.000.000,00 zł
§ 3. 1. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne oraz przychody Gminy Łask.
2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek
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