
        Uchwała  Nr XIII/72/2007              
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 13 września 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 209.271 zł.

DOCHODY  WYDATKI
Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa        124.000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami 

  i nieruchomościami   124.000
§ 0470      wpływy z opłat za zarząd 

  i użytkowanie wieczyste
  nieruchomości    50.000

§ 0770      wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
  prawa własności oraz prawa 
  użytkowania wieczystego
  nieruchomości    74.000

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób
  fizycznych i innych jednostek
  nie posiadających osobowości prawnej
  oraz wydatki związane z ich poborem 40.000

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
  leśnego,podatku od czynności
  cywilnoprawnych, podatków i opłat
  lokalnych od osób prawnych 
  i innych jednostek 
  organizacyjnych    40.000

§ 0310      podatek od nieruchomości    40.000

Dział 750   Administracja publiczna  164.000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 
            prawach powiatu)  164.000
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 

  budżetowych  164.000

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób
  fizycznych i innych jednostek
  nie posiadających osobowości prawnej

            oraz wydatki związane z ich poborem 9.000
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 

  dochody jednostek samorządu 



  terytorialnego na podstawie ustaw   9.000
§ 0480      wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń

  na sprzedaż alkoholu     9.000

Dział 851   Ochrona zdrowia    9.000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    9.000
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    9.000

Dział 758   Różne rozliczenia     6.271
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji 

  ogólnej dla jednostek samorządu
  terytorialnego     6.271

§ 2920      subwencje ogólne z budżetu państwa  6.271

Dział 801   Oświata i wychowanie    6.271
Rozdz.80110 Gimnazjum    6.271
§ 4270      zakup usług remontowych    6.271

Dział 926   Kultura fizyczna i sport     30.000  30.000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe     30.000  30.000
§ 6630      dotacje celowe otrzymane z samorządu 

  województwa na inwestycje i zakupy
  inwestycyjne realizowane na podstawie 
  porozumień (umów) między jednostkami
  samorządu terytorialnego 30.000

§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 
  budżetowych                                  30.000

Dochody budżetu po zmianach 28.597.320 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 32.733.478 zł.

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

zmniejsza się:
Dział 750   Administracja publiczna  90.000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 
            prawach powiatu)  90.000
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  90.000

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa  40.000

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne  40.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia  40.000

Dział 757   Obsługa długu publicznego      260.820
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, 
            kredytów i pożyczek jednostek

  samorządu terytorialnego      260.820

2



§ 8070      odsetki i dyskonto od krajowych 
  skarbowych papierów wartościowych 
  oraz od krajowych pożyczek i kredytów 260.820

a zwiększa się:
Dział 750   Administracja publiczna 236.000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast

  na prawach powiatu) 236.000
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek

  budżetowych 236.000

Dział 801   Oświata i wychowanie 150.820
Rozdz.80104 Przedszkola 150.820
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia  89.800
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek   5.700
§ 4270      zakup usług remontowych  41.300
§ 4300      zakup usług pozostałych  14.020

Dział 852   Pomoc społeczna   4.000
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

   składki na ubezpieczenia emerytalne
   i rentowe z ubezpieczenia społecznego   4.000

§ 4330      zakup usług przez jednostki samorządu
            terytorialnego od innych jednostek

  samorządu terytorialnego   4.000

§ 3 
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 750   Administracja publiczna
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast

  na prawach powiatu)
zmniejsza się:
§ 4300      zakup usług pozostałych   25.000
a zwiększa się:
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 

  jednostek budżetowych   25.000

§ 4
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 
zgodnie z załącznikiem Nr 8 – złącznik ten stanowi integralną 
część niniejszej uchwały.
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§ 5
Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na wieloletni 
program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10 – załącznik 
ten stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 6 
Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w 
klasyfikacji:

Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek

  budżetowych
zmniejsza się:
planowane wydatki na budowę boiska sportowego przy Publicznym 
Gimnazjum o kwotę 10.000 zł.
a zwiększa się:
planowane wydatki na remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej 
o kwotę 10.000 zł.

§ 7
Dokonuje się zmian w prognozie długu Gminy Karczew w związku z 
wystąpieniem do WFOŚ i GW o dofinansowanie kontynuacji 
modernizacji stacji uzdatniania wody w Glinkach w roku 2008 – 
zgodnie z załącznikiem Nr 4 załącznik ten stanowi integralną 
część niniejszej uchwały.

§ 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

4



UZASADNIENIE
§ 1
Zwiększa się dochody z tytułu:
- sprzedaży działek w kwocie 74.000 zł.
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 50.000 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 40.000 
zł.

Zwiększa się planowane wydatki na modernizację Pawilonu 
Handlowego w kwocie 164.000 zł. 

W związku ze zwiększeniem przypisów z tytułu opłat za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się wydatki 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 9.000 zł. 
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6.271 
zł. przeznacza się dla Publicznego Gimnazjum w Karczewie na 
przeprowadzenie remontów bieżących.

Zwiększa się wydatki na remont podłogi w Miejskiej Hali 
Sportowej o 30.000 zł. w związku z podpisaniem umowy o 
udzieleniu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach Samorządowego Rozwoju Wsparcia Mazowsza.

§ 2
Przesunięcia środków między działami dotyczą:

Zmniejsza się:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe dotyczące Trakotoroeksportu 
w kwocie 90.000 zł.
- wydatki przeznaczone na OSP Otwock Wielki w kwocie 40.000 
zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 260.820 zł.

Zwiększa się:
- planowane wydatki na modernizację Pawilonu Handlowego w 
kwocie 236.000 zł.
- plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie w 
kwocie 150.820 zł.
- zwiększenia planu wydatków w kwocie 4.000 zł. dla Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3
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Przesunięcie środków w kwocie 25.000 zł. spowodowane jest 
koniecznością zakupu centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu 
Miejskiego.
§ 4
Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą:
- zwiększenia planowanych wpływów z tytułu wycinki drzew 
-3.500 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków na odłapywanie bezpańskich 
zwierząt – 2.000 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków  na sterylizację zwierząt o 
kwotę – 600 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków na zadrzewianie i 
pielęgnację drzewostanu o kwotę 5.000 zł.
- zmniejszenia planowanych wydatków na monitoring wód 
powierzchniowych o kwotę 3.000 zł.
- zmniejszenia stanu środków na koniec okresu sprawozdawczego 
o kwotę 1.100 zł.

§ 5
Zwiększa się limity wydatków na wieloletni program 
inwestycyjny w 2008 roku o kwotę 111.000 zł. dotyczący 
modernizacji Stacji uzdatniania wody w Glinkach.

§ 6
Zmniejszenie planowanych wydatków dotyczących budowy boiska 
sportowego jest spowodowane powstałymi oszczędnościami.

§ 7 
Zmiany w prognozie długu dotyczą zwiększenia kwot rozchodów 
gminy w latach 2008 – 2014, w związku ze spłatą planowanej do 
zaciągnięcia w 2008 roku pożyczki oraz zwiększeniem kwot 
przychodów w latach 2008-2014 przeznaczonych na pokrycie 
planowanego deficytu.
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