
        Uchwała  Nr  XV/98/2007             
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 19 listopada 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 9.251 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 750   Administracja publiczna                4.905 4.905
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)   4.905 4.905
§ 2010      dotacje celowe otrzymane z

  budżetu państwa na realizację
            zadań bieżących z zakresu 
            administracji rządowej oraz 
            innych zadań zleconych gminie 
            (związkom gmin) ustawami               4.905
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    4.905 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza   4.346 4.346
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów   4.346 4.346 
§ 2030     dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  na realizację zadań własnych zadań 
            bieżących gmin (związków gmin)   4.346 
§ 3240      stypendia dla uczniów    4.346

Dochody budżetu po zmianach 28.317.220 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 32.453.378 zł.

§ 2
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.
Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne 

  i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
zmniejsza się:
§ 3030      różne wydatki na rzecz osób fizycznych       5.373
§ 4260      zakup energii    8.400
§ 4270      zakup usług remontowych    8.000
§ 4430      różne opłaty i składki    2.680
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   21.373
§ 4300      zakup usług pozostałych    2.680



§ 4360      opłaty z tytułu zakupu usług 
  telekomunikacyjnych telefonii
  komórkowej     400

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń    2.000
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   10.000
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   15.000
§ 4120      składki na fundusz pracy    1.500
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    2.000
§ 4260      zakup energii    1.500
§ 4440      odpisy na ZFŚS 734
§ 4580      pozostałe odsetki 100
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia              20.100
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek    1.500
§ 4270      zakup usług remontowych    6.734
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących 

  członkami korpusu służby cywilnej 500
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne

  jednostek budżetowych    4.000

Dział 852   Pomoc społeczna
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne           1.800
a zwiększa się:
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących 

  członkami korpusu służby cywilnej    1.800

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe
zmniejsza się:
§ 3110      świadczenia społeczne 250
a zwiększa się:
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących 

  członkami korpusu służby cywilnej 250

§ 3
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. 
zgodnie z załącznikiem Nr 8, który stanowi integralną część do 
niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
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§ 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
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.905 
zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydawania kosztów 
dowodów osobistych. Wydatkowanie dotacji w ramach planu 
finansowego Urzędu Miejskiego.
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.346 
zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatkowanie 
dotacji w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.
§ 2
Przesunięcia środków w rozdz.75412 dotyczą planu wydatków 
przeznaczonych dla OSP Karczew.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
Przesunięcia środków w rozdz.80101 dotyczą planu finansowego 
Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim, w związku z 
koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakupy materiałów, 
książek, pomocy naukowych, opłacenie szkoleń pracowników oraz 
zakupu maszynki do mielenia mięsa.

Przesunięcia planu wydatków w rozdz.85203 dotyczą planu 
finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy 
Środowiskowej.
Przesunięcia planu wydatków w rozdz.85215 dotyczą planu 
finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 3
Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. dotyczą:
- zwiększenia planowanych przychodów z tytułu udziału Gminy w 
opłatach za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.700 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków na sterylizację zwierząt w 
kwocie 800 zł.
- zwiększenie planowanych wydatków na edukację ekologiczną w 
kwocie 1.900 zł.
- zmniejszenia planowanych wydatków na zakup programów 
komputerowych i aktualizację do zakupionych licencji w kwocie 
500 zł.
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- zwiększania planowanego stanu środków GFOŚ i GW na koniec 
2007 r. o kwotę 2.500 zł.
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