
 

 

Uchwała Nr XXVIII/228/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 26 czerwca 2012 roku 
 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Ochrony Środowiska 

na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2012 roku 
 

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. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w Banku 

Ochrony Środowiska w Warszawie w łącznej kwocie do 3.071.667,00 zł (trzy miliony 

siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych), z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2012 roku. 

2. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy przeznaczony będzie na 

sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: 

1) „Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego” – do kwoty 800.000,00 zł., 

2) „Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do 

ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z 

budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie” – do kwoty 

1.600.000,00 zł., 

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, 

ul. Przechodniej, ul Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i 

ul. Przechodniej w Karczewie” – do kwoty 671.667,00 zł. 

 

§ 2. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi do końca sierpnia 2018 roku i będzie 

następowała z dochodów gminy, z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

 

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 

 



UZASADNIENIE 

 

W związku z planowanym poziomem deficytu budżetu w 2012 roku, Gmina Karczew 

będzie ubiegała się o kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na sfinansowanie 

realizacji zadań inwestycyjnych: „Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego”, „Budowa ul. Leśnej 

wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz 

budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji 

deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej 

i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul Ogrodowej wraz z budową 

kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie”. Planowany do 

zaciągnięcia kredyt w wysokości do 3.071.667,00 zł zgodny jest z założeniami i konstrukcją 

budżetu Gminy Karczew i mieści się w kwotach zaplanowanych kredytów określonych 

w uchwale budżetowej na rok 2012. 

 


