
 
 

Projekt 

UCHWAŁA Nr ………. 
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia ……………….. 
 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.1) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2021-2036 zgodnie 

z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami.  

2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 

§ 2. 

1.Upoważnia się Burmistrza Karczewa do: 

1) Zaciągania zobowiązań: 

a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych  

w Załączniku Nr 2, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew  

do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1. 

                                                      

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 

2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175. 



2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonywania zmian w planie dochodów i 

wydatków związanych z: 

1)   zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 

nie pogorszą wyniku budżetu; 

2)   zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 

albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile 

zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; 

3)   zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXII/139/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami2. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.   

                                                      

2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XXIII/148/2020 z dn. 

03.02.2020 r., Uchwałą Nr XXIV/150/2020 z dn. 24.02.2020 r., Uchwałą Nr XXVII/176/2020 z 

dn. 01.06.2020 r., Uchwałą Nr XXXI/194/2020 z dn. 26 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr 

XXXIV/205/2020 z dn. 12 października 2020 r., Uchwałą Nr XXXV/207/2020 z dn. 5 listopada 

2020 r. 
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