
        Uchwała  Nr XV/100/2007             
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 2.460 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

  fizycznych i od innych jednostek 
  nieposiadających osobowości prawnej 
  oraz wydatki związane z ich poborem  1.500

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
  dochody jednostek samorządu
  terytorialnego     1.500

§ 0480      wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 
  na sprzedaż alkoholu     1.500

Dział 851   Ochrona zdrowia  1.500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  1.500
§ 4300      zakup usług pozostałych  1.500

Dział 852   Pomoc społeczna (zadania zlecone)  960    960
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

   usługi opiekuńcze 960     960
§ 2010     dotacje celowe otrzymane z

  budżetu państwa na realizację
            zadań bieżących z zakresu 
            administracji rządowej oraz 
            innych zadań zleconych gminie 
            (związkom gmin) ustawami 960
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe   960 

Dochody budżetu po zmianach 28.319.680 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 31.984.838 zł.

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



zmniejsza się:
Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa 15.000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i

  nieruchomościami 15.000
§ 4300      zakup usług pozostałych  15.000

Dział 757   Obsługa długu publicznego 33.204
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych oraz

  kredytów i pożyczek jednostek 
  samorządu terytorialnego 33.204

§ 8070      odsetki i dyskonto od krajowych 
  skarbowych papierów wartościowych 
  oraz krajowych pożyczek i kredytów 33.204

a zwiększa się:
Dział 801   Oświata i wychowanie 48.204
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 48.204
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 33.204
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 15.000

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

Dział 852   Pomoc społeczna
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne     806
§ 4120      składki na fundusz pracy      88
§ 4220      zakup środków żywności     497
§ 4440      odpisy na ZFŚS     184
§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych 

  w tym programów i licencji   1.200
§ 4260      zakup energii   1.467
a zwiększa się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne     184
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   3.808
§ 4280      zakup usług zdrowotnych     250

§ 4
Dokonuje się przeniesienia środków w ramach przeciwdziałania 
alkoholizmowi.

zmniejsza się:
Dział 851   Ochrona zdrowia  6.000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  6.000
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§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe  4.448
§ 4300      zakup usług pozostałych  1.552
(w ramach środków do dyspozycji Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Samopomocy Środowiskowej)
a zwiększa się:
Dział 851   Ochrona zdrowia  6.000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  6.000
§ 4300      zakup usług pozostałych  6.000
(w ramach środków do dyspozycji Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej)

§ 5
Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych i 
wydatków tych dochodów zgodnie z załącznikiem nr 9, który 
stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Karczewie
 mgr Danuta Żelazko
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UZASADNIENIE
§ 1
Zwiększa się dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu ( w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego) w 
kwocie 1.500 zł. i przeznacza się dla Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 960 zł. 
z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług 
opiekuńczych – do realizacji przez Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.
§ 2
Zmniejsza się planowane wydatki na wycenę gruntów w kwocie 
15.000 zł. ( w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego) i 
przeznacza się na zakup krzeseł i ławek w Szkole Podstawowej w 
Sobiekursku.
Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę zadłużenia o kwotę 
33.204 zł. i przeznacza się brakujące środki na wynagrodzenia 
w Szkole Podstawowej w Glinkach.

§ 3
Przesunięcia miedzy paragrafami w rozdz.85203 dotyczą planu 
finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy 
Środowiskowej na prośbę jednostki.
§ 4
Zmniejszenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 
6.000 zł. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej 
dokonuje się na prośbę jednostki.
§ 5
Zmiany w planie rachunku dochodów własnych w rozdz.80130 
dotyczą  zmniejszenia planu wydatków w § 4570 o kwotę 500 zł.
i zwiększenia w § 4750 o kwotę 500 zł. 
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