
Uchwała  Nr XXXIV/256/2009
                                                Rady  Miejskiej  w  Karczewie

     z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2009 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
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2009 r. 
zgodnie z załącznikiem Nr 2, który stanowi integralną część do 
niniejszej uchwały. 

§ 2
Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3, 
który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 3
Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. 
zgodnie z załącznikiem Nr 3a, który stanowi integralną część 
do niniejszej uchwały.

§ 4
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu na 2009 r. zgodnie z 
załącznikiem Nr 4, który stanowi integralną część do 
niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne 
gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do 
sektora finansów publicznych w 2009 r. zgodnie z załącznikiem 
Nr 8, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 6
Wprowadza się do budżetu Gminy Karczew na 2009 r. załącznik Nr 
10 – Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, 
EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie 
podlegających zwrotowi, który stanowi integralną część do 
niniejszej uchwały. 



§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
        mgr Danuta Żelazko
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Uzasadnienie
§ 1
Zmiany w załączniku Nr 2:
 - Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 80.000 zł. z 
przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Karczówek, 
Kwiatowej, Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką 
Jagodzianką w Karczewie III etap budowy.
- Przeznacza się kwotę 78.011,40 zł. na wkład własny do 
projektu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 - Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w 
rozdz.75023  z przeznaczeniem  na zakup dywanu do sali ślubów 
4.200 zł. oraz umowy zlecenia – 5.900 zł.
 - Zwiększa się planowane wydatki na diety dla sołtysów o 
kwotę  10.350 zł.
 - Przeznacza się kwotę 3.000 zł. na dotację do realizacji 
stowarzyszeniom na zadania związane z ratownictwem wodnym.
- Zwiększa się wydatki Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na pomoc 
pogorzelcom – 2.000 zł. (rozdz.85214 parag.3110) oraz na wkład 
własny w związku z kontynuacją realizacji w 2009 r. projektu 
operacyjnego „Kapitał Ludzki” - 3.000 zł. (rozdz.85219 parag. 
3119). Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy 
rozdziałami na zabezpieczenie wkładu własnego projektu 
operacyjnego „Kapitał Ludzki” polegających na zmniejszeniu 
środków na zasiłki celowe o kwotę -5.968 zł (rozdz.85214 
parag. 3110) oraz zmniejszeniu środków własnych przeznaczonych 
na dożywianie dzieci – 3.000 zł. (rozdz.85295 [parag. 3110)
- Zwiększa się planowane wydatki na sterylizację zwierząt o 
kwotę 5.000 zł.

§ 2
Zmiany w załączniku Nr 3 
Wprowadza się do wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy 
Karczew na lata 2009 -2011  zadanie pt. ”zakupy komputerów 
wraz z oprogramowaniem „ w łącznej kwocie 167.541,60 zł. jako 
wkład własny w ramach projektu programu operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Ponoszone nakłady będą przedstawiały 
się następująco w poszczególnych latach:
2009 – 78.011,40 zł.
2010 – 35.783,10 zł.
2011 – 35.783,10 zł.
2012 – 17.964,00 zł.

W zadaniu pt. „Modernizacja i zagospodarowanie świetlicy we 
wsi Nadbrzeż” zmienia się zapis na „Remont (modernizacja) i 
zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż”.
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§ 3
Zmiany w załączniku Nr 3a
 - Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 80.000 zł. z 
przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Karczówek, 
Kwiatowej, Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką 
Jagodzianką w Karczewie III etap budowy.
- Przeznacza się kwotę 78.011,40 zł. na wkład własny do 
projektu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zakupy 
komputerów wraz z oprogramowaniem.
- Przeznacza się kwotę 4.200 zł. na zakup dywanu do sali 
ślubów.
- W zadaniu pt. „kontynuacja budowy przedszkola na Osiedlu 
Ługi wraz z adaptacją piwnic na bibliotekę publiczną  dodaje 
się zapis – „wraz z pierwszym wyposażeniem”.
- W zadaniu pt. „Modernizacja i zagospodarowanie świetlicy we 
wsi Nadbrzeż” zmienia się zapis na „Remont (modernizacja) i 
zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż”.

§ 4
Zmiany w załączniku Nr 4
W związku ze zwiększeniem wydatków budżetu, a tym samym 
deficytu budżetu o kwotę 21.361,40 zł. jako źródło pokrycia 
wskazuje się wolne środki z roku 2008.

§ 5
Zmiany w załączniku Nr 8: 
- Przeznacza się kwotę 3.000 zł. na dotację do realizacji 
stowarzyszeniom na zadania związane z ratownictwem wodnym.

§ 6
Załącznik Nr 10 – Wydatki na programy i projekty ze środków 
budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie 
podlegających zwrotowi - wprowadza się do budżetu Gminy 
Karczew na 2009 r.  w związku z kontynuacją realizacji 
projektu operacyjnego „Kapitał Ludzki” i koniecznością 
przeznaczenia wkładu własnego w kwocie 11.986 zł.
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