
 

 

Projekt 

UCHWAŁA Nr ………. 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia ……………….. 

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.
1
) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231  

i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z 

późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2020-

2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami.  

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 

 

§ 2. 1.Upoważnia się Burmistrza Karczewa do: 

1) Zaciągania zobowiązań: 

a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych  

w Załączniku Nr 2, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew  

do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1. 

2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonywania zmian w planie dochodów i 

wydatków związanych z: 

1)   zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 

nie pogorszą wyniku budżetu; 

2)   zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 

albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile 

zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; 

3)   zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

  

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 

stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami
3
. 

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

            

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.   

                                                      
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309, poz.1696 oraz poz. 1815 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 2245 
3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr V/41/2019 z dn. 28.02.2019r., Uchwałą Nr VI/52/2019 z 

dn. 09.04.2019 r., Uchwałą Nr VIII/65/2019 z dn. 28.05.2019 r., Uchwałą Nr IX/70/2019 z dn. 17.06.2019 r., Uchwałą Nr 

XI/80/2019 z dn. 08.07.2019 r., Uchwałą Nr XIII/85/2019 z dn. 5 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIV/100/2019 z dn. 2 

września 2019 r., Uchwałą Nr XVI/107/2019 z dn. 30 września 2019 r., Uchwałą Nr XVII/113/2019 z dn. 14 października 

2019 r., Uchwałą Nr XVIII/121/2019 z dn. 28 października 2019 r. 

 


