
 1 

     

                                             Uchwała Nr XXII/147/09 

    Rady Miejskiej w Kałuszynie 

    z dnia  24 czerwca  2009r. 

 

 

w sprawie:   zaciągnięcia  kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

wydatków inwestycyjnych gminy w 2009 roku.  

 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.  9 lit. c i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 

1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 

oraz art.82 ust.1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  

o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249, poz. 2104 z późń. zm.) Rada Miejska  

w Kałuszynie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Postanawia  się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości – 3.249.386 

zł na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na  

2009 r.  

 

    1.)  Budowa sieci wodociągowej w Abramach  -    65.000 zł 

 

    2.)  Przebudowa ulic na osiedlach budownictwa jednorodzinnego  

          w Kałuszynie w tym -  przebudowa dwóch ciągów  

          ulicznych w Kałuszynie.     -   670.000 zł 

 

 3.) Remont ul. Bohaterów Września 1939 r.  

     i ul. Odrodzenia w Kałuszynie    -  400.000 zł 

 

 4.) Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim 

                wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych  

                w gminie Kałuszyn       -   142.124 zł 

 

 5.) Modernizacja budynku przy ul. Wojska Pol. 20 wraz z    

               zagospodarowaniem terenu i dokumentacja  -     60.000 zł 

 

 6.) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ( park + Pl. Kilińskiego  

                w Kałuszynie) – dokumentacja     -     60.000 zł 



 2 

  

 7.) Budowa sieci wodociągowej  w ul. Wojska Polskiego, Barlickiego,  

               Kwiatowa + przebudowa sieci burzowej    -          200.000 zł 

 

 8.) Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowodna   -  145.000 zł 

 

9.) Plan zagospodarowania przestrzennego + studium  -    50.000 zł 

 

        10.) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałuszynie   

              wraz z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej  -      1.457.262 zł 

 

 

§ 2 

 

1. Splata kredytu nastąpi w latach 2010 – 2014. 

2. Źródłem spłaty zaciągniętego kredytu będą dochody własne gminy 

pochodzące z podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku 

dochodowego od osób fizycznych.  

3. Sprawy zabezpieczenia warunków udzielania i spłaty kredytu 

szczegółowo określi umowa zawarta z Bankiem, który zostanie 

wyłoniony w drodze przetargu, zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień 

Publicznych  i zapewni najkorzystniejsze warunki kredytowania.  

 

§ 3. 

 

Upoważnia się Burmistrza Kałuszyna do przeprowadzenia przetargu zgodnie  

z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
     Przewodniczący 

      Rady Miejskiej 

 

     Janusz Kazimierz Pełka 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXII/147/09 

Rady Miejskiej w Kałuszynie   

  z dnia  24 czerwca  2009r. 

 

 

   

W planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok w budżecie gminy ujęte są 

zadania inwestycyjne :  

     1.)  Budowa sieci wodociągowej w Abramach 

    2.)  Przebudowa ulic na osiedlach budownictwa jednorodzinnego  

          w Kałuszynie w tym - przebudowa dwóch ciągów ulicznych 

          w Kałuszynie.     

 3.) Remont ul. Bohaterów Września 1939 r i ul. Odrodzenia w Kałuszynie 

 4.) Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim 

                wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn 

 5.) Modernizacja budynku przy ul. Wojska Pol. 20 wraz z    

               zagospodarowaniem terenu i dokumentacja 

 6.) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ( park + Pl. Kilińskiego  

                w Kałuszynie) - dokumentacja 

 7.) Budowa sieci wodociągowej  w ul. Wojska Polskiego, Barlickiego,  

               Kwiatowa + przebudowa sieci burzowej 

 8.) Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda 

9.) Plan zagospodarowania przestrzennego + studium 

        10.) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałuszynie   

              wraz z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej  . 

         

Realizacja tych zadań w br. będzie możliwa dzięki środkom pochodzącym z 

planowanego do zaciągnięcia przez gminę kredytu. 


