
 

Uchwała Nr XLIV/347/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 lutego 2010 roku 
 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów w Banku Ochrony 

Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej do oprocentowania 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 z późn. zm.) 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 ) Rada Miejska w Karczewie uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowych kredytów w Banku Ochrony 

Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej do oprocentowania w łącznej kwocie 830.000 zł. (słownie: osiemset trzydzieści 

tysięcy złotych), przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Karczew w 2010 roku. 

     2. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe będą przeznaczone na 

dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: 

1) „budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. 

Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądzyńskiego wraz z opracowaniem 

dokumentacji technicznej” – kwota 400.000 zł. 

2) „budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. 

Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” – kwota 430.000 zł. 

 

§ 2 
 

Spłata zaciągniętych kredytów będzie następowała w latach 2011-2014 z dochodów gminy, 

pochodzących ze sprzedaży mienia oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

 

§ 3 
 

Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytów w formie weksla in blanco wraz 

z deklaracją wekslową. 

§ 4 

 

Traci moc Uchwała Nr XLIII/334/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2010 

roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Karczew w 2010 roku. 

§  5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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PRZEWODNICZĄCA  

            RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

                mgr Danuta Żelazko 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

W związku z otrzymaną odmową zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowy kanalizacji 

sanitarnych w 2010 r. wynikła konieczność zmiany źródła finansowania na kredyty 

długoterminowe, gdyż zaplanowane wydatki inwestycyjne nie znajdują pokrycia w 

planowanych dochodach. 

 

 


