
          Uchwała  Nr X / 58 /2007                               
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia  16 sierpnia  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.179,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 15.000 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 758   Różne rozliczenia    15.000
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji 

  ogólnej dla jednostek samorządu 
  terytorialnego                      15.000

§ 2920      subwencje ogólne z budżetu państwa  15.000

Dział 801   Oświata i wychowanie   15.000
Rozdz.80110 Gimnazja   15.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   15.000

Dochody budżetu po zmianach 28.388.049 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 32.524.207 zł.

§ 2
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.
Dział 750   Administracja publiczna
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu)
zmniejsza się:
§ 4410      podróże służbowe krajowe      891
a zwiększa się:
§ 4420      podróże służbowe zagraniczne 891

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 
  na prawach powiatu)

zmniejsza się:
§ 4410      podróże służbowe krajowe    1.771
a zwiększa się:
§ 4420      podróże służbowe zagraniczne    1.771

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:



   DOCHODY WYDATKI
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    3.000
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne

  jednostek budżetowych    5.000
a zwiększa się:
§ 4270      zakup usług remontowych    5.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    3.000 

Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    2.700
a zwiększa się:
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 

  jednostek budżetowych    2.700

Dział 852   Pomoc społeczna
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej(w zakresie środków własnych)
zmniejsza się: 
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 150
a zwiększa się:
§ 4280      zakup usług zdrowotnych 150

§ 3
Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w planie inwestycji

Środki w wysokości 20.000 zł. w klasyfikacji budżetowej:
Dział 700    Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przeznaczone na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z 
dokumentacją techniczną w budynku Ośrodka Zdrowia w 
Sobiekursku – Przeznacza się na:
opracowanie dokumentacji technicznej oraz prace modernizacyjne 
związane z wymianą stolarki

Środki w wysokości 75.000 zł. w klasyfikacji budżetowej:
Dział 900   Gospodarka komunalna i 

  ochrona środowiska
Rozdz.90095 Pozostała działalność
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 

  jednostek budżetowych
 przeznaczone na zakup ciągnika z osprzętem przeznacza się na:
- zakup samochodu dostawczego - 40.000 zł.
- zakup osprzętu do ciągnika – 35.000 zł.
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§ 4
Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych i 
wydatków z tych dochodów 

1) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 64.000 zł. 
DOCHODY WYDATKI

     
Dział 801   Oświata i wychowanie           64.000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe           23.000
§ 0750      dochody z najmu i dzierżawy 

 składników majątkowych Skarbu 
 państwa, jednostek samorządu 

  terytorialnego lub innych 
 jednostek zaliczanych do 

            sektora finansów publicznych 
  oraz innych umów o 
  podobnym charakterze       5.000

  § 0830    wpływy z usług           13.000
  § 0960    otrzymane spadki zapisy i

 darowizny w postaci pieniężnej             5.000
  Rozdz.80110 Gimnazja 41.000
  § 0750      dochody z najmu i dzierżawy 

   składników majątkowych Skarbu 
              Państwa, jednostek samorządu 
              terytorialnego lub innych 
              jednostek zaliczanych do 
              sektora finansów publicznych
              oraz umów o podobnym charakterze      11.000
  § 0830       wpływy z usług 30.000

2) zwiększa się plan wydatków dokonywanych z rachunku
 dochodów własnych o kwotę 74.000 zł.

Dział 801   Oświata i wychowanie    74.000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe    33.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    19.000
§ 4220      zakup środków żywności    13.000
§ 4300      zakup usług pozostałych          1.000

Rozdz.80110 Gimnazjum    41.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia          5.000
§ 4220      zakup środków żywności         30.000
§ 4530      podatek od towarów i usług (VAT)     6.000

 
3) zmniejsza się stan środków na koniec roku o kwotę 10.000 

zł. w:
   Dział 801 Oświata i wychowanie

     Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
4) dokonuje się zmian między paragrafami w planie wydatków z 

rachunku dochodów własnych
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DOCHODY WYDATKI
Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80110 Gimnazja
zmniejsza się:
§ 4300 zakup usług pozostałych        2.000
a zwiększa się:
§ 4270 zakup usług remontowych           2.000

Plan rachunku dochodów własnych po zmianach stanowi załącznik 
Nr 9

§ 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
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.000 
zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i 
placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, 
pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń 
niewykorzystywanych na cele dydaktyczne przeznacza się dla 
Publicznego Gimnazjum w Karczewie.
§ 2
Przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Miejskim w dziale 750 
dotyczą przeznaczenia środków na podróż zagraniczną do Francji 
ze środków zarezerwowanych na podróże służbowe krajowe.

Przesunięcia środków w dziale 801 dotyczą planu finansowego 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku, spowodowane są 
tym, że jednostce brakuje środków na wywóz nieczystości 
płynnych (3.000 zł.), zakup usług remontowych (5.000 zł.) oraz 
na zakup zmywarki z wyparzaniem oraz na podstawę do zmywarki z 
regulowanymi nóżkami (2.700 zł.). Placówka rezygnuje z zakupu 
robota wieloczynnościowego w kwocie 5.000 zł. oraz zmniejsza 
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł. i 
wydatki na wynagrodzenia w kwocie 2.700 zł.

Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 85219 dotyczy 
zwiększenia środków na zakup usług zdrowotnych przez Miejsko – 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 3
 Zmiana przeznaczenia środków za wydatki inwestycyjne w kwocie 
20.000 zł. dotyczy planu finansowego Urzędu Miejskiego.
Zmiana przeznaczenia środków na zakupy inwestycyjne w kwocie 
75.000 zł. dotyczy wydatków realizowanych w ramach planu 
finansowego w Grupie Remontowej w Karczewie.
§ 4
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Zmiany w planie rachunku dochodów własnych dotyczą:
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie,
- Publicznego Gimnazjum w Karczewie.
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