
 

Uchwała Nr XLVI/377/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 12 kwietnia 2010 roku 
 

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010 

 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 

217, 233 pkt. 3, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 157 poz. 1240) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 400.000 zł. z tytułu otrzymanych spłat 

udzielonych przez gminę pożyczek w roku budżetowym. Źródła i kwoty pozostałych 

przychodów, wymienionych w załączniku Nr 3, pozostają bez zmian. 

 

2. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 400.000 zł. z tytułu udzielonych w roku 

budżetowym pożyczek. Źródła i kwoty pozostałych rozchodów, wymienionych w 

załączniku Nr 3, pozostają bez zmian. 

§ 2 

 

Upoważnienie  dla Burmistrza Karczewa o następującym brzmieniu zawarte w § 2 Uchwały 

Nr XLIV/346/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010 roku o zmianie 

Uchwały Budżetowej na rok 2010: 

 „Udzielanie pożyczek w roku budżetowym do wysokości 10.000 zł.” 

w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla SPZZLO w Karczewie zmienia się na: 

„Udzielanie pożyczek w roku budżetowym do wysokości 410.000 zł.” 

 

§ 3 

 

 Do wymienionych, w § 8 Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr 

XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku, upoważnień dla Burmistrza Karczewa dodaje 

się pkt  5 o następującym brzmieniu: 

„Udzielenie w roku budżetowym poręczenia do wysokości 100.000 zł. Termin spłaty 

poręczenia ustala się do dnia 31.12.2018 roku.” 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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PRZEWODNICZĄCA  

            RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

                mgr Danuta Żelazko 

 

UZASADNIENIE 

 

 

§ 1 

 

1 Przychody budżetu w kwocie 400.000 zł. będą dotyczyły otrzymanych spłat udzielonej 

nieoprocentowanej pożyczki z budżetu Gminy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie. 

2. Rozchody budżetu w kwocie 400.000 zł. będzie stanowiła udzielona pożyczka z budżetu 

Gminy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w 

Karczewie w celu utrzymania płynności finansowej. Zaistniała trudna sytuacja zakładu 

została spowodowana błędami w oprogramowaniu oraz tym, że Narodowy Fundusz 

Zdrowia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego wprowadził dodatkowe zmieniające 

warunki walidacji świadczeń co doprowadziło do konieczności wstecznej korekty 

świadczeń. 

 

§ 2 

 

Na podstawie udzielonego upoważnienia zostanie podpisana umowa o udzielenie pożyczki na 

kwotę 400.000 zł. 

 

 

§ 3 

 

Na podstawie udzielonego upoważnienia zostanie poręczona przez Gminę Karczew pożyczka 

długoterminowa w kwocie 100.000 zł., którą planuje zaciągnąć Ochotnicza Straż Pożarna z 

siedzibą w Otwocku Wielkim. Pożyczka będzie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę 

strażnicy. 


