
Uchwała 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. 

 

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 ze zm.) oraz art. 82 ust.1 pkt.2 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 

ze zmianami) Rada Miejska w Karczewie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości -

3.872.000 zł.(słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), 

przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew nie 

znajdującego pokrycia w planowanych dochodach Gminy w roku 2009: 

 

1) Kredyt długoterminowy preferencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   

Wsi  Polskiej w kwocie 500.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy 

ciągu dróg gminnych w Karczewie ul. Otwocka, ul. Leśna, ul. Przechodnia, ul. 

Słowackiego, ul. Piłsudskiego z terminem spłaty do roku 2015. 

 

2) Kredyt długoterminowy inwestycyjny w kwocie 3.372.000 zł. z terminem spłaty do 

2015 roku. z przeznaczeniem na: 

- przebudowę ciągu dróg gminnych w Karczewie ul. Otwocka, ul. Leśna, ul. Przechodnia, 

ul. Słowackiego ul. Piłsudskiego w kwocie 412.000 zł.  

- modernizację Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinet fizjoterapii 

wraz z pierwszym wyposażeniem 1.260.000 zł. 

- kontynuację budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi w Karczewie wraz z adaptacją piwnic 

na bibliotekę publiczną wraz z pierwszym wyposażeniem 1.700.000 zł. 

 

§ 2 

 

Spłata zaciągniętych kredytów, będzie następowała z dochodów gminy, pochodzących ze 

sprzedaży mienia oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

 

§ 3 

 

Ustanawia się zabezpieczenie kredytów w formie weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową. 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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PRZEWODNICZĄCA  

           RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

               mgr Danuta Żelazko 

 

 

Uzasadnienie 

 

Konieczność zaciągnięcia długoterminowych kredytów wynika z faktu, iż zaplanowane 

wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy Karczew na 2009 r. nie znajdują pokrycia w 

planowanych dochodach budżetu. 

 

 


