Zarządzenie Nr 116/2010
Burmistrza Karczewa
z dnia 25 października 2010 roku
w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za III kwartały 2010 roku
Na podstawie art. 37, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania
budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2010 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2010
Burmistrza Karczewa z dnia 25.10.2010 r.

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA
III KWARTAŁY 2010 ROKU
I. DOCHODY
Plan dochodów wynosi 37.288.370,73 zł.
Dochody wykonane 29.402.643,39 zł. ( 79 % przyjętego planu)
W tym: dochody majątkowe – 1.344.578,05 zł.(plan –3.066.300 zł.)
dochody bieżące – 28.058.065,34 zł. (plan – 34.222.070,73 zł.)
II. WYDATKI
Wydatki zaplanowano w kwocie 42.848.812,32 zł.
Wydatki wykonane - 26.260.345,95 zł. ( 61 % przyjętego planu)
W tym:
- wydatki majątkowe – 2.147.076,54zł. (plan – 7.786.805,70 zł.)
- wydatki bieżące – 24.113.269,41 zł. (plan – 35.062.006,62 zł.)
Zobowiązania wg stanu na 30.09.2010 r. wynosiły 927.672,86 zł.
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 7.500.101,75 zł. zrealizowano w wysokości
1.911.372,79 zł.
III.WYNIK BUDŻETU
Planowany wynik budżetu w roku 2010 –5.560.441,59 zł. (deficyt)
Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2010 r. – 3.142.297,44 zł.(nadwyżka)
IV. PRZYCHODY BUDŻETU
Przychody budżetu do dnia 30.09.2010 r. stanowiły:
- wolne środki z roku 2009 – 3.515.883,25 zł.
-spłaty udzielonych pożyczek – 400.000 zł.
- długoterminowe kredyty inwestycyjne w kwocie 1.870.411,35 zł.
V. ROZCHODY BUDŻETU
Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2010 r. –
1.920.181 zł. Do dnia 30.09.2010 r. dokonano spłaty w kwocie 1.318.621,18 zł.
Udzielono pożyczki krótkoterminowej na kwotę 10.000 zł. Stowarzyszeniu LGD Natura i
Kultura z siedzibą we Wiązownie z terminem spłaty do 31.12.2010 roku.
Udzielono pożyczki krótkoterminowej na kwotę 400.000 zł. Samodzielnemu Publicznemu
Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, który do 30.09.2010 r. dokonał
spłaty udzielonej pożyczki.
Rozchody budżetu wg stanu na 30.09.2010 r. stanowiła lokata typu overnight w kwocie
2.743.000 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE
Zadłużenie Gminy na 30.09.2010 r. wynosi – 9.853.692,92 zł.
dochodów)
- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.136.342,17 zł.
- z tytułu pożyczek długoterminowych – 2.717.350,75 zł.

( 26 % planowanych

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE
Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2010 r. przedstawia się
następująco:
- udzielone pożyczki – 10.000 zł.
- gotówka i depozyty – 6.302.635,26 zł.
- należności wymagalne – 1.580.446,30zł.
- pozostałe należności – 3.569.439,42 zł.
VIII. WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.
Plan dotacji na zadania zlecone na 2010 r. wynosił 3.482.248 zł.
Do 30.09.2010 r. wpłynęła kwota 2.564.914,11 zł., wydatkowano kwotę 2.614.479,75 zł., w
tym kwotę 77.958,20 zł. pokryto ze środków własnych.
Plan dotacji na zadania własne na 2010 r. wynosił 739.187 zł.
Do dnia 30.09.2010 r. wpłynęła kwota 574.900 zł. wydatkowano 532.763,46 zł.
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