
 

Uchwała Nr XXVI/221/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 maja 2012 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/211/2012 Rady Miejskiej w Karczewie 

dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej 

z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2012 roku zadania: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

na terenie Osiedla Zagóry” 
 

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

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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009  r., Nr 157, 

poz. 1240 ze zmianami), w związku z  Uchwałą Budżetową na rok 2012 Gminy Karczew nr 

XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Paragraf 1. Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXV/211/2012 z dnia 12 

maja 2012 roku otrzymuje brzmienie:  

„Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki preferencyjnej 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 

469.624,98 zł, przeznaczonej na sfinansowanie zadania: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry”. 

 

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały nie ulegają zmianie. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady 
                                                                                                                       Tadeusz Marton 

                          



 

UZASADNIENIE 

 

W związku z planowaną realizacją zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej 

i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry”, które polega 

na budowie sieci wodociągowej w ulicach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Bp. 

Władysława Miziołka, Jana Kochanowskiego, Ks. Bp. Ignacego Krasickiego, Zaułek, Ks. 

Jerzego Popiełuszki i Gen. Józefa Hallera na terenie osiedla Zagóry, Gmina Karczew ubiegała 

się o pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW w Warszawie, która może stanowić  80%  

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Uprzednio podjęta uchwała przewidywała 

zaciągnięcie pożyczki w wysokości 80% kosztów brutto. Z uwagi na fakt, iż Gmina Karczew 

ma możliwość odzyskania podatku VAT, wydatkami kwalifikowanymi będą jedynie kwoty 

netto, dlatego wysokość preferencyjnej pożyczki może wynieść 469.624,98 zł, co stanowi 

80% przewidywanej wartości netto przedsięwzięcia.  

 


