
 

Uchwała Nr XV/105/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 22 września 2011 roku 

 
zmieniająca Uchwałę Nr LI/413/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 

2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy 

Karczew procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze roku 

budżetowego 

 
Na podstawie art. 234 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami.) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 

zmianami) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w § 4 Uchwały Nr LI/413/2010 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010 roku, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Traci moc Uchwała Nr XXV/180/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2008 r. w 

sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Karczew oraz rodzaju  i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy oraz Uchwała Nr 

XXV/181/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie: określenia 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych instytucji kultury i publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 

I półrocze roku budżetowego”. 

2. Dokonuje się zmian w pkt. III ust 1 pkt. 2 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 

LI/413/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010 roku, który otrzymuje 

nowe brzmienie: 

„wykonanie kosztów w podziale na koszty poniesione z dotacji podmiotowej oraz 

koszty poniesione ze środków własnych”. 

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

W związku z koniecznością dostosowania przepisów prawa uchwał organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do obowiązujących przepisów prawa 

należy uchylić Uchwałę Nr XXV/181/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2008 

roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz 

informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego oraz należy rozszerzyć informację 

o wykonaniu kosztów instytucji kultury w podziale na środki otrzymane z dotacji 

podmiotowej oraz koszty poniesione ze środków własnych. 


