
       Uchwała  Nr XIX/135/2008              
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 1 lutego 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 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 3.031 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

  fizycznych i innych jednostek 
  nieposiadających osobowości prawnej 
  oraz wydatki związane z innych źródeł 3.031   

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
  dochody jednostek samorządu 
  terytorialnego na postawie ustaw      3.031

§ 0490      wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw  3.031

Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
  elektryczną, gaz i wodę    3.031

Rozdz.40002 Dostarczanie wody         3.031
§ 4430      różne opłaty i składki    3.031

Dochody budżetu po zmianach 31.237.489 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 37.734.535 zł.

§ 2
Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu.
zmniejsza się:
Dział 750   Administracja publiczna    5.000
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe    5.000
§ 2710      dotacja celowa na pomoc finansową 

  udzielaną między jednostkami 
  samorządu terytorialnego    5.000

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa   47.389

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe   47.389
§ 4810      rezerwy   47.389



a zwiększa się:
Dział 600   Transport i łączność   50.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne   45.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   20.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   25.000
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna    5.000
§ 2710      dotacja celowa na pomoc finansową 

  udzielaną między jednostkami 
  samorządu terytorialnego    5.000

Dział 758   Różne rozliczenia    2.389
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe    2.389
§ 4810      rezerwy    2.389

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

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa    7.611

zmniejsza się:
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe    7.611
§ 4810      rezerwy    7.611

a zwiększa się:
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne    5.611
§ 2910      zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie

  z przeznaczeniem lub pobranych 
  w nadmiernej wysokości   1

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    5.610

Rozdz.75495 Pozostała działalność    2.000
§ 4260      zakup energii    2.000

§ 4
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa   

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe   
zmniejsza się:
§ 4810      rezerwy   45.000
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych   45.000

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    6.000
§ 4260      zakup energii    2.000
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§ 4300      zakup usług pozostałych    7.000
§ 4430      różne opłaty i składki    1.500
a zwiększa się:
§ 3030      różne wydatki na rzecz osób fizycznych    7.000
§ 4270      zakup usług remontowych    8.000
§ 4360      opłaty z tytułu usług 

  telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 750
§ 4370      opłaty z tytułu zakupu usług 

  telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 750

Dział 900   Gospodarka komunalna i 
  ochrona środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne    3.000
§ 4260      zakup energii   20.000
a zwiększa się:
§ 4140      wpłaty na PFRON   20.000
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących 

   członkami korpusu służby cywilnej    3.000

Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
zmniejsza się:
§ 4300     zakup usług pozostałych    2.500
a zwiększa się:
§ 4410     podróże służbowe krajowe    2.000
§ 4700     szkolenia pracowników nie będących

 członkami korpusu służby cywilnej 500

§ 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
Zwiększa się planowane dochody budżetu z tytułu dokonywanych 
opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.031 zł. i 
przeznacza się na wydatki związane z umieszczeniem w pasie 
drogowym przyłączy wodociągowych.( w ramach planu finansowego 
Urzędu Miejskiego).
§ 2
W związku z koniecznością dokonania korekty w klasyfikacji 
budżetowej wydatki udzielane w formie dotacji dla Starostwa 
Powiatowego  w Otwocku z przeznaczeniem na internet 
szerokopasmowy w kwocie 5.000 zł. przenosi się z działu 750 do 
działu 600.

 W związku z koniecznością rozwiązania rezerwy na zarządzanie 
kryzysowe, kwotę 47.389 zł. przeznacza się na:
- zakup tłucznia na drogi w Brzezince i Całowaniu – 20.000 zł.
( w ramach planu finansowego Grupy Remontowej);
- wykonanie przeglądu technicznego mostów położonych na 
drogach miasta i gminy Karczew – 25.000 zł.
(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)
- zwiększenie ogólnej rezerwy budżetu o kwotę 2.389 zł.
§ 3
W związku z koniecznością rozwiązania rezerwy na zarządzanie 
kryzysowe kwotę 7.611 zł. przeznacza się na :
- zwrot dotacji, którego niedokonano w ustawowym terminie w 
kwocie 1 zł., dotyczący środków otrzymanych w 2007 r. dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Urzędu Marszałkowskiego.

- zwiększa się wydatki na zakup paliwa dla OSP w kwocie 5.610 
zł. w tym: OSP Otwock Wielki – 900 zł; OSP Łukówiec – 4.710 
zł.(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
- wydatki na zasilenie fotoradaru w energię elektryczną w 
kwocie 2.000 zł.(w ramach planu finansowego Urzędu 
Miejskiego). 
§ 4
W związku z koniecznością rozwiązanie rezerwy na zarządzanie 
kryzysowe kwotę 45.000 zł. przeznacza się na:
- wydatki bieżące dot. zarządzania kryzysowego (w ramach planu 
finansowego Urzędu Miejskiego).
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Przesunięcia środków w rozdz.75412 dotyczy wydatków 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku Wielkim i Karczewie 
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego).
Przesunięcia środków w rozdz.90095 dotyczy zwiększenia 
wydatków na PFRON oraz szkolenia pracowników (w ramach planu 
finansowego Grupy Remontowej w Karczewie).
Przesunięcia środków w rozdz.92601 dotyczą zwiększenia opłat 
za podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.
(w ramach planu finansowego Miejskiej Hali Sportowej).
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