
Uchwała Nr III / 12 /2006
Rady  Miejskiej  w  Karczewie
z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 
oraz art.165, art.168 art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze 
zm.) uchwala się co następuje:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23.515 zł.

    DOCHODY WYDATKI
Dział 758   Różne rozliczenia 23.515
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji 

  ogólnej dla jednostek samorządu 
  terytorialnego 23.515

§ 2920      subwencje ogólne z budżetu 
  państwa 23.515

§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 23.515 zł.
Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa   14.000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i 
            nieruchomościami         14.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   14.000

Dział 851   Ochrona zdrowia    9.515
Rozdz.85149 Programy profilaktyki zdrowotnej    9.515
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    8.515
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.000

§ 3
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 18.000 zł.
Dział 852   Pomoc społeczna    18.000   18.000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 

  alimentacyjna oraz składki na 
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego    18.000   18.000

§ 6310      dotacje celowe otrzymane z budżetu
  państwa na inwestycje i zakupy 
  inwestycyjne z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminom ustawami        18.000

§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 
  jednostek budżetowych   18.000



§ 4
Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 18.000 zł.
Dział 852   Pomoc społeczna    18.000   18.000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 

  alimentacyjna oraz składki na 
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe

    z ubezpieczenia społecznego    18.000   18.000
§ 2010      dotacje celowe otrzymane z 

  budżetu państwa na realizację 
  zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie 
  (związkom gmin) ustawami    18.000

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe         2.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   16.000

Dochody budżetu po zmianach 25.711.501 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 25.976.806 zł.

§ 5
Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu.
zmniejsza się:
Dział 710   Działalność usługowa 20.000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne 

   i kartograficzne   20.000
§ 4300      zakup usług pozostałych 20.000

Dział 801   Oświata i wychowanie  2.110
Rozdz.80104 Przedszkola  2.110
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne  2.110

a zwiększa się:
Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa 20.000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i 

  nieruchomościami    20.000
§ 4300      zakup usług pozostałych 20.000  

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza  2.110
Rozdz.85401 Świetlice szkolne  2.110
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  1.130 
§ 4440      odpisy na ZFŚS    980 
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§ 6
Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków z 
tych dochodów polegającej na otworzeniu rachunku dochodów 
własnych z tytułu najmu i dzierżawy w Zespole Szkół Zawodowych 
w Karczewie – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
mgr Danuta Żelazko
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UZASADNIENIE
§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23.515 zł. w związku ze 
zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006.

§ 2
Zwiększa się wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami 
w kwocie 14.000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług 
pozostałych w ramach budżetu Urzędu.

Zwiększa się wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej w 
kwocie 9.515 zł.

§ 3
Zwiększa się plan dotacji o 18.000 zł. w związku z otrzymaną 
decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem 
na zakupy inwestycyjne dot. zakupu sprzętu komputerowego i 
urządzeń biurowych w jednostkach organizacyjnych wypłacających 
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.

§ 4
Zmniejsza się plan dotacji o 18.000 zł. w związku z otrzymaną 
decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 5
Dokonuje się zmian między działami w ramach budżetu:
- Urzędu Miejskiego w kwocie 20.000 zł.,
- Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku – 2.110 zł.
w szczegółowości jak w uchwale.
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