
Uchwała  Nr VIII/41/2007
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

z dnia 26 kwietnia 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
W § 9 Uchwały Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 
27 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew 
na 2007 r. wprowadza się następujący zapis:

„Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny 
w latach 2007-2009 dla Gminy Karczew w wysokości 2.150.000 
zł.” – załącznik Nr 10

§ 2
Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach dochodów 
budżetu.

DOCHODY WYDATKI
zmniejsza się:
Dział 600   Transport i łączność   100
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne   100
§ 0690      wpływy z różnych opłat   100

a zwiększa się:
Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

  fizycznych i od innych jednostek 
  nieposiadających osobowości prawnej
  oraz wydatki związane z ich poborem    100

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
  dochody jednostek samorządu 
  terytorialnego na podstawie ustaw    100

§ 0490      wpływy z innych lokalnych opłat
  pobieranych przez jednostki samorządu   
  terytorialnego na podstawie odrębnych 
  ustaw    100

§ 3
Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach dochodów 
budżetu.



DOCHODY WYDATKI
Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

  fizycznych i od innych jednostek 
  nieposiadających osobowości prawnej

            oraz wydatki związane z ich poborem
zmniejsza się:
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 

  leśnego, podatku od spadków i 
  darowizn, podatku od czynności 
  cywilnoprawnych oraz podatków i
  opłat lokalnych od osób
  fizycznych     1.100

§ 0450      wpływy z opłaty administracyjnej
  za czynności urzędowe     1.100

a zwiększa się:
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 

  dochody jednostek samorządu 
    terytorialnego na podstawie ustaw    1.100
§ 0410      wpływy z opłaty skarbowej 1.100

§ 4
Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach dochodów 
budżetu.

Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
zmniejsza się:
§ 6280      środki otrzymane od pozostałych 

  jednostek zaliczanych do sektora 
  finansów publicznych na finansowanie 
  lub  dofinansowanie kosztów realizacji
  inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
  jednostek zaliczanych do sektora 
  finansów publicznych        200.000

a zwiększa się:
§ 6260     dotacje otrzymane z funduszy celowych

 na finansowanie lub dofinansowanie
 kosztów realizacji inwestycji i 
 zakupów inwestycyjnych jednostek
 sektora finansów publicznych   200.000

§ 5
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 600   Transport i łączność
Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne
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DOCHODY WYDATKI
zmniejsza się:
§ 4270      zakup usług remontowych    7.000
a zwiększa się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    2.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    5.000

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.500
§ 4260      zakup energii 500
a zwiększa się:
§ 4370      opłaty z tytułu usług 

  telekomunikacyjnych telefonii
  stacjonarnej    1.500

§ 4740      zakup materiałów papierniczych
  do sprzętu drukarskiego i urządzeń
  kserograficznych 500

Dział 851   Ochrona zdrowia
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zmniejsza się:
§ 4300      zakup usług pozostałych 600
a zwiększa się:
§ 4430      różne opłaty i składki 600

Dział 852   Pomoc społeczna
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)
zmniejsza się:
§ 4010       wynagrodzenia osobowe pracowników    1.737
§ 4360       opłaty z tytułu zakupu usług 

   telekomunikacyjnych telefonii
   komórkowej    1.200

§ 4370       opłaty z tytułu zakupu
   telekomunikacyjnych telefonii
   stacjonarnej    1.200

a zwiększa się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane do 

  wynagrodzeń    2.100
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.000
§ 4440      odpisy na ZFŚS    1.037

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  usługi opiekuńcze (zadania własne)

zmniejsza się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    1.500
a zwiększa się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.500
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   DOCHODY WYDATKI
Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona

  środowiska
Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    4.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia              10.000
§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych

  w tym programów i licencji    7.842
a zwiększa się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne    2.520
§ 4280      zakup usług zdrowotnych    1.200
§ 4300      zakup usług pozostałych   10.000
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne
            jednostek budżetowych    8.122

§ 6
Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych i 
wydatków z tych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7
Dokonuje się zmian na str.13 części opisowej do Uchwały Nr 
VI/34/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2007 
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2007 r.:
zapis:
„Wydatki Miejskiej Hali Sportowej                  680.000 
W tym: remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej   250.000”

zastępuje się słowami:
„Wydatki Miejskiej Hali Sportowej                  430.000
Remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej 250.000
(w ramach budżetu Urzędu Miejskiego)”

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 9
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Przewodnicząca 
             Rady Miejskiej w Karczewie

mgr Danuta Żelazko
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UZASADNIENIE
§ 1
Konieczność ustalenia limitów na wieloletni program 
inwestycyjny spowodowana jest kontynuacją zadania dotyczącego 
modernizacji Stacji uzdatniania wody w Glinkach w roku 2007 i 
2008.

§ 2
Przesunięcia planu dochodów pomiędzy działami spowodowane są 
koniecznością skorygowania nieprawidłowości wskazanych przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.
Zmiany dot. dochodów realizowanych przez Urząd Miejski.
§ 3
Przesunięcia planu dochodów pomiędzy rozdziałami spowodowane 
są koniecznością skorygowania nieprawidłowości wskazanych 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.
Zmiany dot. dochodów realizowanych przez Urząd Miejski.
§ 4
Przesunięcia planu dochodów pomiędzy paragrafami spowodowane 
są koniecznością skorygowania nieprawidłowości wskazanych 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.
Zmiany dot. dochodów realizowanych przez Urząd Miejski.
§ 5
Przesunięcia w planie wydatków w rozdziałach 60016 oraz 90095 
dotyczą zmian w budżecie Grupy Remontowej. 
(Zwiększenie środków w rozdz.90095 w paragrafie 6060 – 8.122 
zł. dotyczy zakupu pompy na potrzeby przepompowni ścieków przy 
ul. Chłopickiego w Karczewie.)

Przesunięcie środków w rozdziale 80104 dotyczy planu wydatków 
Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie
Przesunięcie środków w rozdziale 85154 dotyczy planu wydatków 
Urzędu Miejskiego.
Przesunięcie środków w rozdziałach 85219 oraz 85228 dotyczą 
środków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 6
Przesunięcia w planie rachunku dochodów własnych wydatków z 
tych dochodów dotyczą planu Zespołu Szkół w Karczewie
Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe
zmniejsza się:
§ 4300      zakup materiałów i wyposażenia 2.100
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a zwiększa się:
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek 1.100
§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych, 

   w tym programów i licencji   500
§ 4370      opłaty z tytułu zakupu usług

  telekomunikacyjnych telefonii 
  stacjonarnej   500

§ 7
Zmiana zapisu w „Części Opisowej do budżetu Gminy Karczew na 
2007 r.” spowodowana jest faktem, iż zapłata za wykonanie 
remontu podłogi w Miejskiej Hali Sportowej nastąpi z budżetu 
Urzędu Miejskiego co spowoduje:
zmniejszenie kwoty planowanych środków do przekazania 
Miejskiej Hali Sportowej o 250.000 zł.
a zwiększenie kwoty planowanych wydatków z budżetu Urzędu 
Miejskiego o 250.000 zł.
zgodnie z następującą klasyfikacją:
Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek

  budżetowych
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