
        Uchwała  Nr XIV/86/2007             
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 30 października 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 25.847 zł. 

   DOCHODY WYDATKI
Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i

  ochrona przeciwpożarowa 25.847 25.847
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 25.847 25.847
§ 6300      wpływy z tytułu pomocy 

  finansowej udzielanej między 
  jednostkami samorządu terytorialnego
  na dofinansowanie własnych zadań
  inwestycyjnych i zakupów 
  inwestycyjnych 15.213

§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 
  jednostek budżetowych   15.213

§ 2710      dotacja celowa na pomoc finansową 
  udzielaną między jednostkami 
  samorządu terytorialnego na 
  dofinansowanie własnych zadań
  bieżących 10.634 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   10.634

Dochody budżetu po zmianach 28.283.930 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 32.420.088 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Karczewie
mgr Danuta Żelazko



Uzasadnienie
§ 1
Dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 15.213 zł. na 
dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla:
OSP Karczew – 4.270 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu karosażu samochodu; 
OSP Łukówiec – 3.745 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu pompy pływakowej;
OSP Otwock Wielki – 7.198 zł. z przeznaczeniem na zakup 
zestawu R-1 z tlenoterapią.

Dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.634 zł.
na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla: 
OSP Łukówiec – 5.317 zł z przeznaczeniem na zakup węży, 
prądownicy, piły spalinowej, linki holowniczej;
OSP Otwock Wielki – 5.317 zł. z przeznaczeniem na zakup węży, 
prądownicy wodnej.
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