
 

Uchwała Nr LII/419/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 28 września 2010 roku 
 

zmieniająca Uchwałę 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 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 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 1. Zmienia się treść § 1 ust 2 pkt. 2 Uchwały 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, 

który otrzymuje następujące brzmienie:  

„budowa dróg gminnych: ul. Wysockiego i ul. Chłopickiego z fragmentami skrzyżowań w 

drogach powiatowych: ul. Wiślanej i ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Karczewie” – kwota 

1.897.000 zł. 

2.  Zmienia się treść § 1 ust 2 pkt. 7 Uchwały 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, 

który otrzymuje następujące brzmienie:  

„budowa ogrodzenia boiska sportowego na Osiedlu Zagóry wraz z usługą 

uporządkowaniem nawierzchni płyty boiska”- kwota 97.000 zł. 

3. W § 1 ust 2  Uchwały 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, dodaje się pkt 16, 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

„wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz Przychodni Zdrowia w 

Karczewie wraz z realizacją robót budowlanych”  – kwota  200.000 zł 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA  

            RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

                mgr Danuta Żelazko 
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UZASADNIENIE 

 

W związku z niższymi kosztami wykonania zadania pn. „budowa dróg gminnych: ul. 

Wysockiego i ul. Chłopickiego z fragmentami skrzyżowań w drogach powiatowych: ul. 

Wiślanej i ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Karczewie” niewykorzystaną kwotę kredytu w 

wysokości 200.000 zł. przeznacza się na dofinansowanie zadania pn. „wykonanie koncepcji 

modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz Przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z 

realizacją robót budowlanych. 

Zmiana treści pkt. 7 dotyczy zmiany nazwy zadania inwestycyjnego finansowanego z kredytu 

długoterminowego. 

Kwota kredytu oraz harmonogram spłat pozostają bez zmian. 

 


