
     Uchwała  Nr XXV/182/2008                  
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 10 lipca 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 budżetu o kwotę 13.324 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa  1.816
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i

  nieruchomościami  1.816
§ 0830      wpływy z usług    976
§ 0910      odsetki od nieterminowych wpłat

  z tytułu podatków i opłat    840

Dział 750   Administracja publiczna  7.075
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 

  na prawach powiatu)  7.075
§ 0750      dochody z najmu i dzierżawy składników

  Majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
  samorządu terytorialnego lub innych 
  jednostek zaliczanych do sektora 
  finansów publicznych oraz innych
  umów o podobnym charakterze    283

§ 0830      wpływy z usług  1.762
§ 0970      wpływy z rożnych dochodów  5.030

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 
  fizycznych i od innych jednostek 
  nie posiadających osobowości prawnej
  oraz wydatki związane z ich poborem  4.433

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
  leśnego, podatku od spadków i darowizn,
  podatku od czynności cywilno – prawnych
 oraz podatków i opłat lokalnych od osób
 fizycznych  4.433

§ 0910     odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
 podatków i opłat  4.433



§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 214.694 zł.
Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

  przeciwpożarowa  201.694
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne  200.000
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne

  jednostek budżetowych  200.000

Rozdz.75495 Pozostała działalność    1.694
§ 4270      zakup usług remontowych    1.694

Dział 801   Oświata i wychowanie   10.000
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół   10.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   10.000

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona
  Środowiska    3.000

Rozdz.90095 Pozostała działalność    3.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    3.000

§ 3
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 201.370 zł.
Dział 710   Działalność usługowa  70.000
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  40.000
§ 4300      zakup usług pozostałych       40.000
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne  30.000
§ 4300      zakup usług pozostałych  30.000

Dział 757   Obsługa długu publicznego  77.405
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, 

  kredytów i pożyczek jednostek 
  samorządu terytorialnego  77.405

§ 8070      odsetki i dyskonto od skarbowych 
  papierów wartościowych, kredytów i
  pożyczek oraz innych instrumentów 
  finansowych, związanych z obsługą 
  długu krajowego 77.405

Dział 801   Oświata i wychowanie 53.965
Rozdz.80104 Przedszkola 53.965
§ 2310      dotacje celowe przekazane gminie 

  na zadania bieżące realizowane 
  na podstawie porozumień (umów)
  między jednostkami samorządu 
  terytorialnego 40.000

§ 2540      dotacja podmiotowa z budżetu dla 
  niepublicznej jednostki systemu oświaty 13.965
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Dochody budżetu po zmianach 32.555.886 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 39.995.369 zł.

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

zmniejsza się:
Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

  środowiska    2.648
Rozdz.90095 Pozostała działalność    2.648
§ 4430      różne opłaty i składki    2.648

a zwiększa się:
Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

  elektryczną, gaz i wodę    2.648
Rozdz.40002 Dostarczanie wody    2.648
§ 4430      różne opłaty i składki    2.648

§ 5
Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
  środowiska

zmniejsza się:
Rozdz.90095 Pozostała działalność   1.672
§ 4430      różne opłaty i składki   1.672
a zwiększa się:
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   1.672
§ 4430      różne opłaty i składki   1.672

§ 6
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
  środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 15.000
a zwiększa się:
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 

  jednostek budżetowych 15.000
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§ 7
Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 
2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a, który stanowi integralną 
część do niniejszej uchwały. 

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 9
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
        mgr Danuta Żelazko
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Uzasadnienie
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13.324 zł. w ramach planu 
finansowego Urzędu Miejskiego z następujących źródeł:
- płatności mieszkańców za rzeczoznawcę – 976 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat  - 840 zł.
- wynajem pomieszczeń w urzędzie – 283 zł.
- refaktury za gaz- 1.762 zł.
- dokumentacje przetargowe, refundacje z UP – 5.030 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat  - 4.433 zł.

§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 214.694 zł. z 
przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Karczew w kwocie 
200.000 zł.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
- remont zniszczonego słupa fotoradaru – 1.694 zł.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół- 10.000 zł.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
- zakup stelaży na flagi- 3.000 zł.
(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)
§ 3
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 201.370 zł. przeznaczone 
na:
- plany zagospodarowania przestrzennego – 40.000 zł.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
- opracowania geodezyjne i karograficzne – 30.000 zł.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
- wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu 
terytorialnego – 77.405 zł.
- dotacji przekazywanych na rzecz innych gmin z tytułu 
uczęszczania dzieci do przedszkoli na ich terenie – 40.000 zł.
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 
13.965 zł.-rezygnacja z dofinansowania.
§ 4
Przesunięcie środków pomiędzy działami w kwocie 2.648 zł. 
dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, które gmina musi 
ponieść w związku z trwającymi pracami inwestycyjnymi.
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(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego).

§ 5
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami w kwocie 1.672 zł. 
dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, które gmina musi 
ponieść w związku z trwającymi pracami inwestycyjnymi.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego).
§ 6
Przesunięcie środków w rozdz.90001 w kwocie 15.000 zł. ma na 
celu dokonanie zakupu 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków w 
Karczewie ul. Chłopickiego. - w ramach planu finansowego Grupy 
Remontowej.
§ 7
Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne na 2008 r.” dotyczą:
- dofinansowania zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Karczewie – 200.000 zł.
- zakupu pomp do przepompowni ścieków na ul. Chłopickiego. – 
15.000 zł.
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