
Zarządzenie Nr 43/2010 
Burmistrza Karczewa 

 z dnia 27 kwietnia 2010 roku 
 

 

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew 

za I kwartał 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 I kwartał 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 43/2010 

 Burmistrza Karczewa z dnia 27.04.2010 r. 

 

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 

I KWARTAŁ 2010 ROKU 

 

I. DOCHODY 

 

Plan dochodów wynosi  36.165.446,90 zł. 
Dochody wykonane 11.021.821,32 zł. ( 30 % przyjętego planu) 
W tym: dochody majątkowe – 25.619,09  zł.(plan – 2.710.000 zł.) 
             dochody bieżące – 10.996.202,23 zł. (plan – 33.455.446,90 zł.) 
 

II. WYDATKI 

  

Wydatki zaplanowano w kwocie 41.562.024,49 zł. 
Wydatki wykonane  - 8.964.851,16 zł. ( 22 %  przyjętego planu) 
W tym: 

- wydatki majątkowe – 471.359,28 zł. (plan – 7.736.804,70 zł.) 
- wydatki bieżące – 8.493.491,88 zł. (plan – 33.825.219,79 zł.) 
 

Zobowiązania wg stanu na 31.03.2010 r. wynosiły 467.547,66 zł. 
 

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 7.466.100,95 zł. zrealizowano w wysokości 
470.655,53 zł. 
 

III.WYNIK BUDŻETU 

 

Planowany wynik budżetu w roku 2010 –5.396.577,59 zł. (deficyt) 
Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2010 r. – 2.056.970,16 zł.(nadwyżka) 
 

IV. PRZYCHODY BUDŻETU 

 

Przychody budżetu do dnia 31.03.2010 r. stanowiły: 

- wolne środki z roku 2009 – 3.515.883,25 zł. 
- długoterminowe kredyty inwestycyjne zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w 
Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie kontynuacji budowy sieci wodociągowych w 

łącznej kwocie 298.911,35 zł. 
 

V. ROZCHODY BUDŻETU 

 

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2010 r. – 

1.920.181 zł. Do dnia 31.03.2010 r. dokonano spłaty w kwocie 344.489,50 zł. w tym: 

-  kapitału kredytów długoterminowych w wysokości  - 249.589,50 zł. 
-  pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW w wysokości 94.900 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. 
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VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE 

 

Zadłużenie Gminy na 31.03.2010 r. wynosi – 9.042.873,60 zł.  ( 25 % planowanych 

dochodów) 
- z tytułu kredytów długoterminowych – 6.121.173,85 zł. 
- z tytułu pożyczek długoterminowych – 2.921.699,75 zł. 

 

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE 

 

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.03.2010 r. przedstawia się 
następująco: 
- udzielone pożyczki – 10.000 zł. 
- gotówka i depozyty – 4.879.993,15 zł. 
- należności wymagalne – 1.658.452,48 zł. 
- pozostałe należności – 8.287.665,38 zł. 
 

VIII. WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA. 
 

Plan dotacji na zadania zlecone na 2010 r. wynosił 3.395.733 zł. 
Do 31.03.2010  r. wpłynęła kwota 756.976 zł., wydatkowano kwotę 830.791,05 zł., w tym 

kwotę 80.869,98 zł. pokryto ze środków własnych. 
  

Plan dotacji na zadania własne na 2010 r. wynosił 536.000 zł.  
Do dnia 31.03.2010 r. wpłynęła kwota 162.276 zł.  wydatkowano  156.344,33 zł. 
 

 

 

 

Burmistrz Karczewa 

inż. Władysław Dariusz Łokietek 


