
 

 

                        

UCHWAŁA Nr XXIII/147/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 3 lutego 2020 r. 
 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na 

sfinansowanie w 2020 roku realizacji kolejnego etapu zadania pn. „Kompleksowa 
budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodno-kanalizacyjnego na 

terenach wiejskich Gminy Karczew” 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.
1
) oraz art.89 ust.1 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. 

zm.
2
) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 2.626.354,00 zł w 2020 roku                           

z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji następnego etapu zadania pn. „Kompleksowa 

budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich 

Gminy Karczew”. 

§ 2. Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi do końca grudnia 2031 roku i będzie 

sfinansowana z dochodów własnych gminy. 

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz                             

z deklaracją wekslową.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

                                                      
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309, 1571, 1696 oraz 1815. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, oraz z 2019 r. poz. 1649. 



UZASADNIENIE 

W związku z kontynuacją zadania pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie 

dokumentacji systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” 

Gmina Karczew będzie ubiegała się o pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie następnego etapu 

zadania.  

Planowana pożyczka w wysokości 2.626.354,00 zł jest zgodna z założeniami  

i konstrukcją budżetu oraz mieści się w kwocie planowanych pożyczek określonych  

w uchwale budżetowej na 2020 rok.  

 

 
Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 


