
Uchwała Nr IV/ 20 /2006
Rady  Miejskiej  w  Karczewie
z dnia 28 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 i wydatki budżetu o kwotę 66.500 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

  fizycznych i od innych jednostek 
  nieposiadających osobowości prawnej   8.500
  oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
  dochód budżetu państwa  8.500 

§ 0010      podatek dochodowy od osób fizycznych  8.500

Dział 801   Oświata i wychowanie    8.500
Rozdz.80104 Przedszkola    2.500
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek

  budżetowych    2.500
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe    6.000
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    6.000

Dział 852   Pomoc społeczna (zadania zlecone) 58.000 58.000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 

  alimentacyjna oraz składki na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego           58.000 58.000

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu
  państwa na zadania bieżące z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych 
  zadań zleconych gminie 
 (związkom gmin)ustawami 58.000

§ 3110      świadczenia społeczne   58.000

Dochody budżetu po zmianach 25.791.001 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 26.056.306 zł.



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
mgr Danuta Żelazko



Uzasadnienie
Zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 
osób fizycznych w kwocie 8.500 zł. z przeznaczeniem na budowę 
energetycznego złącza do przedszkola przy ul. Ks. Biskupa 
Miziołka – 2.500 zł. oraz na wypłatę wynagrodzeń w Zespole 
Szkół Zawodowych – 6.000 zł.

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 58.000 
zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych 
Skarbu Państwa na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych 
i zaliczek alimentacyjnych przyznanych decyzjami 
administracyjnymi.
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