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UCHWAŁA Nr 224/XXXVIII/2010 

RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ 

 z dnia 28 maja 2010 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w 2010 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9c i art. 58 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎ-
niejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gmi-
ny w Małkini Górnej postanawia, co nastňpuje: 

§ 1. W trybie ustawy prawo zamówieŊ publicz-
nych postanawia siň zaciņgnņń kredyt w kwocie  
1 556 883,82 złotych z przeznaczeniem na: budowa 
sieci wodociņgowej na ulicy Kolejowej - 80 000,00, 
rozbudowa oczyszczalni Ōcieków – 122 041,56, 
przebudowa drogi gminnej ulica Witosa – 
175 000,00, przebudowa drogi gminnej SumiňŐne 
– 75 000,00, przebudowa drogi gminnej do Gim-
nazjum – 40 000,00, ogrodzenie szkoły na ulicy 
Ostrowskiej – 20 000,00, wykonanie opaski z od-
wodnieniem przy szkole Nr 2 – 25 000,00, budowa 
boiska w KaŊkowie - 40 000,00, budowa boiska w 
Orle – 55 000,00, budowa boiska w Glinie – 

45 000,00, budowa boiska przy szkole nr 2 – 
423 222,42, wymiana okien w Przedszkolu wraz z 
ociepleniem budynku – 80 000,00, wyposaŐenie 
placu zabaw przy Przedszkolu – 25 000,00, rekul-
tywacja wysypiska - 49 842,26, zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich – 
111 777,58, zakup koparki dla ZGKiM – 30 000,00, 
zakup samochodu asenizacyjnego – 80 000,00, 
budowa pomnika Jana Pawła II – 80 000,00. 

§ 2. ōródłem spłaty zaciņgniňtych zobowiņzaŊ 
bňdzie podatek od nieruchomoŌci. 

§ 3. Spłata kredytu nastņpi od 1 stycznia 2011 
do 31 grudnia 2020r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem podjňcia 
i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla 
aktów prawa miejscowego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

mgr Jan Z. Chaberski 
3 15 3 
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UCHWAŁA Nr 225/XXXVIII/2010 

RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ 

 z dnia 28 maja 2010 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej  
w miejscowości Rostki Wielkie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9c i art. 58 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎ-
niejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gmi-
ny w Małkini Górnej postanawia, co nastňpuje: 

 

 

§ 1. Zaciņgnņń kredyt na wyprzedzajņce finan-
sowanie działaŊ finansowych ze Ōrodków pocho-
dzņcych z budŐetu Unii Europejskiej w kwocie 
500 000,00złotych z przeznaczeniem na zagospo-
darowanie przestrzeni publicznej w miejscowoŌci 
Rostki Wielkie. 

§ 2. ōródłem spłaty zaciņgniňtych zobowiņzaŊ 
bňdzie dotacja z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013. 
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§ 3. Spłata kredytu nastņpi do 31 grudnia 
2011r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem podjňcia 
i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla 
aktów prawa miejscowego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

mgr Jan Z. Chaberski 
3 15 4 
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UCHWAŁA Nr XXXV/299/2010 

RADY GMINY DŁUGOSIODŁO 

 z dnia 25 maja 2010 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 
pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w 
Długosiodle uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Ustala siň regulamin targowisk gminnych 
w Długosiodle przy ul. Targowej oraz przy ul. Pol-

nej w brzmieniu ustalonym w załņczniku do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Długosiodło. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Krystyna Rytelewska 
 
 

Załņcznik 
do uchwały nr XXXV/299/2010 

Rady Gminy Długosiodło 
z dnia 25 maja 2010r. 

 
REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO W DŁUGOSIODLE 

 
§ 1. 

Regulamin obowiņzuje wszystkie osoby przeby-
wajņce na targowisku. 

§ 2. 

1. WłaŌcicielem targowiska jest Gmina Długosio-
dło. 

2. Targowisko gminne zlokalizowane jest przy ul. 
Targowej oraz przy ul. Polnej w Długosiodle. 

3. Targowisko czynne jest w kaŐdņ Ōrodň w go-
dzinach od 5.00 do 12.00. 

4. Targowiskiem zarzņdza Zarzņdca – Gmina Dłu-
gosiodło bņdŎ inny podmiot upowaŐniony 
przez Radň Gminy. 

5. Odpowiedzialny za stan sanitarny, porzņdek, 
bezpieczeŊstwo, prawidłowoŌń prowadzenia 
handlu i funkcjonowania targowiska jest Za-
rzņdca targowiska. 

6. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gmi-
ny Długosiodło. 

§ 3. 

1. Podziału targowiska na stanowiska handlowe 
dokonuje Zarzņdca bņdŎ inny podmiot upo-
waŐniony przez Radň Gminy. Stanowiska te nie 
mogņ byń usytuowane na ciņgach dla pieszych 
lub jezdniach, w sposób utrudniajņcy ruch oraz 
na trawnikach. 

 


