
 

 

Uchwała Nr LIV/526/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 czerwca 2014 roku 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu spłaty długoterminowego 

kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Karczewie  

na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2009 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 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885  

ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2016 roku terminu spłaty 

długoterminowego kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Spółdzielczy  

w Karczewie na mocy umowy kredytu nr 115/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku, zmienionej 

aneksem nr 1 z dnia 2 lipca 2013 roku, określonego w wykonaniu Uchwały  

Nr XXXVII/283/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Wsi Polskiej oraz długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009, zmienionej Uchwałą  

Nr XXXVIII/298/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009 roku.  

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Na mocy umowy kredytu nr 115/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku, zmienionej aneksem 

nr 1 z dnia 2 lipca 2013 roku Gmina Karczew zaciągnęła w Banku Spółdzielczym  

w Karczewie długoterminowy kredyt inwestycyjny. Termin spłaty kredytu został określony  

na dzień 31 lipca 2015r., zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/283/2009 Rady Miejskiej  

w Karczewie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej  

oraz długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Karczew w roku 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/298/2009 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009 roku. 

  W razie nie zrealizowania planowanej na 2014 rok sprzedaży majątku gminnego -  

co przy obecnej koniunkturze rynkowej jest prawdopodobnym - może dojść do przekroczenia 

wskaźnika określonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wydłużenie 

okresu spłaty kapitału długoterminowego kredytu inwestycyjnego z dnia 31 lipca 2015 roku 

do dnia 31 grudnia 2016 roku zapobiegnie opisanemu wyżej przekroczeniu. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 


