
 

Uchwała Nr XLIII/333/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 21 stycznia 2010 roku 

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „c” i art.58 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.) oraz art. 89 

ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 

poz.1240 ) Rada Miejska w Karczewie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 

3.901.113,84 (słownie: trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy sto trzynaście złotych groszy 

osiemdziesiąt cztery) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 

2010 roku. 

2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy komercyjny w kwocie 3.901.113,84 zł. będzie 

przeznaczony na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.; 

1) „budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na 

sieć i przyłącza” – kwota 58.000 zł. 

2) „budowa dróg gminnych: ul. Wysockiego i ul. Chłopickiego z fragmentami 

skrzyżowań w drogach powiatowych: ul. Wiślanej i ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 

w Karczewie” – kwota 2.430.000 zł. 

3) „budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto, ul. Kościelnej i ul. Mickiewicza 

wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” – kwota 150.000 zł. 

4) „wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wschodniej w Karczewie” – kwota 30.000 zł. 

5) „monitoring miasta” – kwota 60.000 zł. 

6) „system informacyjny miasta” – kwota 45.000 zł. 

7) „budowa ogrodzenia boiska sportowego na Osiedlu Zagóry” – kwota 97.000 zł. 

8) „budowa klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Sobiekursku” – kwota 54.000 zł. 

9) „budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Karczewie” – kwota 45.113,84 zł. 

10) „remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem 

dokumentacji technicznej” – kwota 162.000 zł. 

11) „budowa oświetlenia zjazdu z trasy 801 w Ostrówcu do wsi Sobiekursk wraz z 

opracowaniem dokumentacji technicznej” - kwota 24.000 zł. 

12) „budowa oświetlenia ulicznego ul. Krasickiego i ul. Sosnowej w Karczewie”  - kwota 

27.000 zł. 

13) „budowa placu zabaw przy ul. Różanej wraz z wykonaniem dokumentacji 

technicznej” – kwota 195.000 zł. 

14) „projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, 

oświetleniem  i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku – 

Orlik 2012” – kwota 224.000 zł 

15) „budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego 

zaopatrzenia w wodę z ujęcia „Glinki” I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock 

Wielki – Nadbrzeż wraz z opracowaniem dokumentacji” – kwota 300.000 zł 
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§ 2 

 

Spłata zaciągniętego kredytu będzie następowała w latach 2015 – 2019  z dochodów gminy, 

pochodzących ze sprzedaży mienia oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

 

§ 3 

 

Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA  

            RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

                mgr Danuta Żelazko 
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UZASADNIENIE 

 

Konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego wynika z faktu, iż 

zaplanowane wydatki inwestycyjne do realizacji na 2010 r. nie znajdują pokrycia w 

planowanych dochodach budżetu. 

 

 


