
ZARZĄDZENIE NR 131/2007
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 26 października 2007 R.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania 
budżetu Gminy Karczew

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 ze 

zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie informację z 

wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2007 roku 

zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Władysław Dariusz Łokietek



KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 
KARCZEW ZA III KWARTAŁY 2007 R. – załącznik do Zarządzenia Nr 131/2007 

Burmistrza Karczewa z dnia 26.10.2007 r.

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi  28.221.288 zł.

Dochody wykonane – 23.747.702,51 zł. ( 84 % przyjętego planu)

W tym: dochody majątkowe – 415.903,54 zł.

             dochody bieżące – 23.331.798,97 zł.

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 32.357.446 zł.

Wydatki wykonane  - 18.542.956,77 zł. ( 57 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki inwestycyjne – 940.386,72 zł. (plan – 6.123.807 zł.)

- wydatki bieżące – 17.602.570,05 zł. (plan – 26.233.639 zł.)

Zobowiązania wg stanu na 30.09.2007 r. wynosiły 312.903,78 zł.

III.WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2007 -  4.136.158 zł. (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2007 r. – 5.204.745,74 zł. (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.098.000 zł.

Przychody budżetu stanowiły wolne środki w kwocie 3.844.767,59 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe i pożyczki w łącznej kwocie 3.180.000 

zł. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2007 r. nie zostały zrealizowane.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2007 r. 1.592.415 

zł.

Spłata kredytów długoterminowych wynosiła 1.529.816 zł.

Spłata warunkowo umorzonej pożyczki wynosiła 60.958,80 zł.

Spłata kredytu krótkoterminowego wynosi 1.096.507,14 zł.

VI.ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE
Zadłużenie Gminy wynosi – 4.720.116,52 zł.  (16 % planowanych dochodów)

- z tytułu kredytów długoterminowych – 4.718.623,66 zł.

- z tytułu kredytu krótkoterminowego – 1.492,86 zł.

VII. NALEŻNOŚCI
Należności wymagalne na dzień 30.09.2007 r. wynoszą 3.736.900,71 zł 

W tym : 



- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 636.453,69 zł

VIII. WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zlecone na 2007 r.  ogółem wynosił 4.034.259 zł.

Do 30.09.2007 wpłynęła kwota 3.039.900,19 zł. wydatkowano kwotę 2.762.310,25 zł.

 

Plan dotacji na zadania własne na 2007 r. ogółem wynosił 324.865 zł. 

Do dnia 30.09.2007 r. wpłynęła kwota 277.889 zł. ,wydatkowano 200.878,77 zł.
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