
        Uchwała  Nr XIII/73/2007             
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
Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 400.000 zł.

 DOCHODY WYDATKI
Dział 600 Transport i łączność 400.000  400.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 400.000  400.000
§ 6300      wpływy z tytułu pomocy finansowej

  udzielanej między jednostkami 
  samorządu terytorialnego na
  dofinansowanie zadań inwestycyjnych
  i zakupów inwestycyjnych 400.000

§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 
  budżetowych      400.000

Dochody budżetu po zmianach  28.197.320 zł.
Wydatki budżetu po zmianach  32.333.478 zł.

§ 2
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.
Dział 600    Transport i łączność
Rozdz.60016  Drogi publiczne gminne
zmniejsza się:
§ 6050       wydatki inwestycyjne jednostek

   budżetowych 400.000
a zwiększa się:
§ 4270       zakup usług remontowych 400.000

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
    mgr Danuta Żelazko

Uzasadnienie

§ 1
Zmniejszenie dochodów i wydatków o 400.000 zł. wynika  z 
tytułu nieotrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego na 
dofinansowanie budowy ulic:
- Sienkiewicza (I etap) 200.000 zł.
- Otwockiej (odcinek ul. Bohaterów Westerplatte – ul. Leśna) 
200.000 zł.

§ 2
Przesunięcia planu wydatków między paragrafami dotyczą:

- rezygnacji z budowy ul. Otwockiej (odc. Ul. Boh. 
Westerplatte – ul. Leśna ) I etap w związku z brakiem 
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – 200.000 zł.
(środki własne)
- rezygnacji z budowy ulicy Sienkiewicza (I etap) w związku z 
brakiem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – 200.000 
zł.(środki własne)
 - zwiększenia wydatków w ramach budżetu Grupy Remontowej na 
zakup usług remontowych z przeznaczeniem na sfinansowanie 
remontu ul. Boh. Westerplatte (na odcinku od ul. Świderskiej 
do ZDP-u)
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