
           

Uchwała  Nr XXXVI/288/2006 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 30 marca 2006 roku 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                      

o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami./ 

oraz art. 165,182,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  

publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ 

Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości  23.333.386 zł                             

    zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują: 

1/ dochody związane  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej         

zleconych Gminie ustawami w wysokości  3.481.196 zł                            

zgodnie z załącznikiem Nr 1a, 

2/ dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń   

    na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł. 

3. Z dochodów zaplanowanych w  § 1 uchwały przewiduje się spłatę pożyczek i  

    kredytów w łącznej wysokości  1.737.473 zł.-  

    Pozostałe do wykorzystania dochody stanowią kwotę 21.595.913 zł. 

 

§ 2 
 

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy ogółem w wysokości 24.791.198 zł                   

     zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują: 

     1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej           

         zleconych Gminie ustawami w wysokości 3.481.196 zł 

         zgodnie z załącznikiem Nr 2 a, 

     2/ wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki z tytułu realizacji programu  

         przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 200.000 zł. 
 

§ 3 

 

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości  3.195.285 zł                                

zgodnie z załącznikiem Nr 3 będzie: 

1) kredyt długoterminowy w kwocie 1.369.582 zł., 

2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych w kwocie 1.825.703 zł. 
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§ 4 

 

Prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2006 stanowi                   

załącznik Nr 4. 

§ 5 

 

Tworzy się rezerwę  w wysokości 170.678 zł. ( w tym rezerwa oświatowa 

50.000 zł. , rezerwa ogólna 120.678 zł) 

 

§ 6 

 

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości  1.777.000 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 7 

 

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

 

 § 8 

 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w wysokości   54.000 zł   oraz wydatków funduszu w 

wysokości  57.950 zł     – stanowiący załącznik Nr 7. 
 

§ 9 

 

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z tych 

dochodów - załącznik Nr 8. 
 

§ 10 
 

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do zaciągania kredytów i pożyczek do 

wysokości 1.000.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 

niedoboru budżetu. 

§ 11 

 

Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonywania zmian w planie 

wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.   

 

 

 

 

§ 12 

 



  3 

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Karczewa może  samodzielnie 

zaciągać zobowiązania, na kwotę 5.000.000 zł. 
                                         

§ 13 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
                                                        

§ 14 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 

     budżetowym  2006 . 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  

     Mazowieckiego. 
 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Karczewie 

   mgr inż. Waldemar Pawlik 

 

         

 


