
Uchwała Nr XXXVII/293/2006 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 27 kwietnia 2006 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r. 

 
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.165, art.168 art.188 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 między rozdziałami w ramach wydatków budżetu. 

  DOCHODY WYDATKI 

Dział 852   Pomoc społeczna ( w ramach zadań własnych) 

zmniejsza się: 

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  

            opiekuńcze         2.300 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe      2.300 

a zwiększa się: 

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na   

            ubezpieczenie społeczne      2.300 

§ 3110      świadczenia społeczne       2.300 

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków budżetu. 

 

Dział 600   Transport i łączność 

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne 

zmniejsza się: 

§ 4300      zakup usług pozostałych    1.500 

a zwiększa się: 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    1.500 

 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

zmniejsza się: 

§ 4300      zakup usług pozostałych    1.300 

a zwiększa się: 

§ 4110     składki na ubezpieczenia społeczne    200 

§ 4170     wynagrodzenia bezosobowe    1.100 

 



 
   DOCHODY WYDATKI 

Dział 750   Administracja publiczna 

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 

zmniejsza się: 

§ 4300      zakup usług pozostałych       3.000 

a zwiększa się: 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia      3.000 

 
Dział 851   Ochrona zdrowia  

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

(w ramach środków Urzędu) 

zmniejsza się: 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe       3.500 

a zwiększa się: 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia      1.000 

§ 4300   zakup usług pozostałych       1.500 

§ 4410   podróże służbowe krajowe         500 

§ 4430   różne opłaty i składki          500 

 
 

Dział 852   Pomoc społeczna ( w ramach zadań własnych) 

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  

  usługi opiekuńcze 

zmniejsza się: 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe               1.160 

a zwiększa się: 

§ 4100      wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne     1.160  

 
Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

  środowiska 

Rozdz.90095 Pozostała działalność 

zmniejsza się: 

§ 4430      różne opłaty i składki          200 

a zwiększa się: 

§ 4580      pozostałe odsetki       200 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 4 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

§ 5 

 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Zastępca Przewodniczącego 

 Rady Miejskiej w Karczewie 

 

 Henryk Grąbczewski 

 

 

 

 
UZASADNIENIE 

 
§ 1  

Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale 

 

§ 2 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale 

 

 

 


