
     Uchwała  Nr XXI/148/2008                  
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 10 kwietnia 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 8.250 zł.
Dział 852   Pomoc społeczna 8.250 8.250
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 1.250 1.250
§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizację zadań bieżących 
  z zakresu administracji rządowej oraz
  innych zadań zleconych gminie 
 (związkom gmin) ustawami 1.250

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  1.250

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.000 7.000
§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu

  państwa na realizację zadań bieżących
  gmin (związków gmin) 7.000

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  7.000

§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 108.074 zł.
Dział 600   Transport i łączność   40.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne   40.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   40.000

Dział 851   Ochrona zdrowia    6.678
Rozdz.85111 Szpitale ogólne    6.678
§ 6220      dotacje celowe z budżetu na finansowanie

  lub dofinansowanie kosztów realizacji 
  inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
  innych jednostek sektora finansów 
  publicznych    6.678

Dział 852   Pomoc społeczna   41.396
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   38.204
§ 3110      świadczenia społeczne    5.704



§ 4330      zakup usług przez jednostki samorządu 
  terytorialnego od innych jednostek 
  samorządu terytorialnego   32.500

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej    3.192
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    2.698
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 429
§ 4120      składki na fundusz pracy  65

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa
  narodowego   20.000

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
  i kluby   20.000

§ 2480      dotacja podmiotowa z budżetu dla
  samorządowej instytucji kultury   20.000

Dochody budżetu po zmianach 32.145.399 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 39.722.834 zł.

§ 3
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 108.074 zł. z tytułu: 
nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 4, który 
stanowi integralną część niniejszej uchwały. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 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 1.250 
zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. 
miesięcznie do pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 
środowisku  - do realizacji przez Miejsko – Gminny Ośrodek 
Samopomocy Środowiskowej.
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.000 
zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. 
miesięcznie do pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 
środowisku  - do realizacji przez Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.
§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.000 zł z 
przeznaczeniem na zakup tłucznia na Karczew – w ramach planu 
finansowego Grupy Remontowej.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.678 zł. z 
przeznaczeniem na dotację dla SPZOZ w Otwocku na 
dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Pracowni Techniki 
Obrazowej.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8.896 zł. z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków celowych dla rodzin 
5.704 zł. i wsparcie zatrudnienia pracownika socjalnego 3.192 
zł. objętych Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki - do 
realizacji przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32.500 zł. z 
przeznaczeniem na ponoszenie odpłatności za kierowanych do 
domów pomocy społecznej mieszkańców gminy - do realizacji 
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup 
instrumentów dla orkiestry OSP – 10.000 oraz płyty zespołu 
Gębule 10.000 zł.

§ 3
W związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 108.074 zł. 
i jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetu, wskazuje się 
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źródło pokrycia deficytu budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej 
z lat ubiegłych.
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