
ZARZĄDZENIE Nr 113/2020 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 28 września 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew 

za i półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Karczew oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Lecznictwa Otwartego w Karczewie za i półrocze 2020 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713) i art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 869, z późn. zm.1), w związku z art. 15zzh ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.2), w związku z § 4 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych 

terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 

zatwierdzania, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), zarządza się co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za 

i półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Karczew oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 

i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 

i półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 

                                                      

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 

2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 

1422, 1423, 1478 oraz 1493. 



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Karczewa 

Michał Rudzki 
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