
Uchwała  Nr IX/51/2007 
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

z dnia 24 maja 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

  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
Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu.

   DOCHODY WYDATKI
zmniejsza się:
Dział 600   Transport i łączność   27.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne   27.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   27.000

Dział 750   Administracja publiczna   13.500
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast 

  na prawach powiatu)    3.000
§ 3030      różne wydatki na rzecz osób fizycznych    3.000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast

  na prawach powiatu)   10.500
§ 4300      zakup usług pozostałych   10.500

a zwiększa się:
Dział 710   Działalność usługowa    1.500
Rozdz.71035 Cmentarze    1.500
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.500

Dział 900   Gospodarka komunalna i 
  ochrona środowiska   25.500

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi   20.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   20.000
Rozdz.90095 Pozostała działalność    5.500
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    5.500

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa
  narodowego   13.500

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury,
  świetlice i kluby   13.500

§ 2480      dotacja podmiotowa z budżetu dla
            samorządowej instytucji kultury        13.500



§ 2
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i

  sanitacyjna wsi
zmniejsza się:
§ 4270      zakup usług remontowych    6.300
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych    6.000
§ 4360      opłaty z tytułu zakupu usług

  telekomunikacyjnych telefonii
  komórkowej 300

Dział 710   Działalność usługowa
Rozdz.71035 Cmentarze
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 500
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.000
a zwiększa się:
§ 4270      zakup usług remontowych    1.500

Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 100
a zwiększa się:
§ 4280      zakup usług zdrowotnych 100 

§ 3
Dokonuje się przesunięcia środków w ramach środków na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 851   Ochrona zdrowia
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zmniejsza się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    9.000
(w ramach środków Miejsko- Gminnego Ośrodka Samopomocy 
Środowiskowej)
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych    9.000
(w ramach środków Urzędu Miejskiego) 

§ 4
Dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok” – 
zał. 8 do Uchwały Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z 
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dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Karczew na 2007 

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
    mgr Danuta Żelazko
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UZASADNIENIE
§ 1
Przesunięcie środków między działami kwocie 27.000 zł. dotyczy 
wydatków Grupy Remontowej z przeznaczeniem na:
- zakup kwiatów i zniczy na cmentarze 
- segregację odpadów
- zakup tablic ogłoszeniowych na terenie gminy.

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na diety Rady 
Miejskiej o kwotę 3.000 zł. oraz plan wydatków w Urzędzie 
Miejskim o kwotę 10.500 na zwiększenie dotacji dla Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Kultury 
§ 2
Przesunięcie środków między paragrafami w rozdz.01010, dotyczy 
wydatków Grupy Remontowej w Karczewie z przeznaczeniem na 
wydatki związane ze zleceniem na odczyt i inkaso za pobór wody 
przez odbiorców na terenie gminy oraz na zakup karty do tel. 
Komórkowego na Stację Uzdatniania Wody w Glinkach – zakup 
związany z instalacją systemu alarmowego.

Przesunięcie środków między paragrafami w rozdz.71035 dotyczy 
wydatków Grupy Remontowej w Karczewie z przeznaczeniem na 
remont pomnika ks. Żaboklickiego.

Przesunięcie środków między paragrafami w rozdz.92601 dotyczy 
wydatków Miejskiej Hali Sportowej z przeznaczeniem na okresowe 
badania lekarskie pracowników.

§ 3
Przesunięcie środków w rozdz.85154 powoduje zmniejszenie 
środków do dyspozycji MGOSŚ o kwotę 9.000 zł., a zwiększenie 
środków w Urzędzie Miejskim o kwotę 9.000 zł.
§ 4
Zmiany w „Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok” – zał. 8 
spowodowane są koniecznością zwiększenia wydatków na 
zadrzewianie i pielęgnację drzewostanu.
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