
        Uchwała  Nr X / 59 / 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
Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu.

zmniejsza się:
Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w

  energię elektryczną, gaz i wodę   27.000
Rozdz.40002 Dostarczanie wody   27.000
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 

  budżetowych             27.000

Dział 600   Transport i łączność   25.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne   25.000
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek

  budżetowych   25.000

a zwiększa się;
Dział 600   Transport i łączność             52.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne             52.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   39.000
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 

  budżetowych             13.000

§ 2
Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Karczew 
na 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3, który stanowi 
integralną cześć do niniejszej uchwały.

§ 3
Dokonuje się zmian w prognozie długu Gminy Karczew na 31 
grudnia 2007 r. i lata następne w związku ze zmniejszeniem 
planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie 
deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 4, który stanowi integralną 
cześć do niniejszej uchwały.



§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
        mgr Danuta Żelazko
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Uzasadnienie

§ 1
Przesunięcia planu wydatków między działami dotyczą:

- zmniejszenia kosztów budowy wodociągu w ul. Warszawska wraz 
z przyłączami ul. Prądzyńskiego, Wysockiego i Chłopickiego I 
zadanie 27.000 zł.

- korekta podwójnego naliczenia opracowania dokumentacji 
technicznej budowy ulicy Piłsudskiego(na odcinku od 
Słowackiego do ul. Mickiewicza), ulica Buczka (od ul. 
Kołłątaja do ul. Sienkiewicza) – 25.000 zł.

- zwiększania wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na 
drogi w kwocie 39.000 zł. (wydatki realizowane w Grupie 
Remontowej w Karczewie) 
- zwiększenia kosztów budowy ul. Krótkiej - 10.000 zł.
- zwiększenia kosztów dokumentacji ul. Piłsudskiego (na 
odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza) oraz ul. Buczka 
(od ul.Kołłątaja do ul. Sienkiewicza)- 3.000 zł.

§ 2
Zmiany w przychodach budżetu Gminy Karczew na 2007 r. 
powodują:
- zwiększenia kwot planowanych do zaciągnięcia pożyczek 
długoterminowych o kwotę 440.000 zł.
- zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów 
długoterminowych o kwotę 732.573 zł.
- zwiększenie kwoty wolnych środków przeznaczonych na pokrycie 
deficytu roku 2007 o kwotę 292.573 zł.
Zmiany mają na celu przyniesienie oszczędności w wydatkach na 
obsługę długu w budżetach lat przyszłych.
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