
ZARZĄDZENIE NR 124/2006
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 25 października 2006 R.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji o wykonaniu 
budżetu Gminy

Na podstawie art. 14  pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) 

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie informację o 

wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2006 roku zgodnie z 

załącznikiem do zarządzenia.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek



KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 
KARCZEW ZA III KWARTAŁY 2006 R. – załącznik do Zarządzenia Nr 123//2006 

Burmistrza Karczewa z dnia 25.10.2006 r.

 

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi  25.027.932 zł.

Dochody wykonane – 20.488.292,56 zł. ( 82 % przyjętego planu)

 

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 25.692.689 zł.

Wydatki wykonane  - 17.179.850,77 zł. (67 % przyjętego planu)

 

III.WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2006 -  664.757 zł. (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2006 r. – 3.308.441,79 zł. (nadwyżka)

 

IV. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

W III kwartale zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 700.000 zł. , do dnia 30.09.2006 nie 

był spłacany.

Spłata kredytów długoterminowych wynosi –1.362.616 zł.

Spłata pożyczek –  155.417 zł.

Różnice kursowe – 238.441,40 zł.

Umorzenie pożyczek wynosiło – 147.679 zł.

 

V.ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie długoterminowe Gminy wynosi – 6.991.458,62 zł.  (28 % planowanych dochodów)

W tym :

A)    z tytułu kredytów- 6.948.439,66 zł.

(kredyty długoterminowe – 6.248.439,66 zł.)

B) Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek na dzień 30.09.2006 r.

C)    zobowiązania wymagalne: 43.018,96 zł. z roku bieżącego (z tytułu dostaw towarów i 

usług)

- z tytułu energii za oświetlenie uliczne – 42.476,36 zł.

- z tytułu świadczeń społecznych – 542,60 zł

 



VI. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne na dzień 30.09.2006 r. wynoszą 1.855.473,81 zł.

W tym : 

-         należności z tytułu dostaw towarów i usług – 245.684,43 zł

-     należności pozostałe – 1.609.789,38 zł.

 

 

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30.09.2006 r. wynoszą  338.445,51 zł.

W tym wymagalne 43.018,96 zł.

 

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.214.070 zł., wydatkowano 950.329,04 

zł. W tym:

a.      z przeznaczeniem na dokumentację projektową wodociągu „Osiedle Warszawska.” 

– 23.460,07 zł.

b.      z przeznaczeniem na budowę wodociągu na „Osiedlu Warszawska” 10 przyłączy – 

6.710 zł.

c.      budowa drogi ks. Biskupa Miziołka – 898.119,57 zł.

d.      budowa ul. Krótkiej –6.276 zł.

e.      opracowanie projektu dokumentacji zatoki autobusowej w rejonie Publicznego 

Gimnazjum. – 1.220 zł.

f.        zakup urządzeń na place zabaw – 14.543,40 zł.

 

IX. WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

 

Plan dotacji na zadania zlecone na 2006 r  ogółem wynosił 3.498.596 zł.

Do 30.09.2006 wpłynęła kwota 2.574.527 zł. wydatkowano kwotę 2.366.484,08 zł.

 

Plan dotacji na zadania własne na 2006 r. ogółem wynosił 396.947 zł. 

Do dnia 30.09.2006 r. wpłynęła kwota 350.757 zł. ,wydatkowano 276.874,94 zł.
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