
        Uchwała  Nr  XIV/84/2007           
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 30 października 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 9.000 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 9.000

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
  dochody jednostek samorządu 
  terytorialnego na podstawie ustaw   9.000

§ 0480      wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
  na sprzedaż alkoholu     9.000

Dział 851   Ochrona zdrowia   9.000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   9.000
§ 3110      świadczenia społeczne   1.500
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   3.500
§ 4300      zakup usług pozostałych   4.000

Dochody budżetu po zmianach 28.258.083 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 32.394.241 zł.

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

zmniejsza się:
Dział 600   Transport i łączność 100.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne      100.000
§ 4270      zakup usług remontowych 100.000

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
  środowiska 20.000

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000
§ 4270      zakup usług remontowych      20.000



a zwiększa się:
Dział 900   Gospodarka komunalna i

  ochrona środowiska     100.000
Rozdz.90095 Pozostała działalność                    100.000
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników         72.000
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 22.000
§ 4120      składki na fundusz pracy  4.000
§ 4360      opłaty z tytułu zakupu usług

  telekomunikacyjnych
  telefonii komórkowej  2.000

Dział 926   Kultura fizyczna i sport 20.000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe 20.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia  5.000
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne
            jednostek budżetowych      15.000

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

   
Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
zmniejsza się:
§ 6630      dotacje celowe otrzymane z samorządu

  województwa na inwestycje i zakupy
  inwestycyjne realizowane na podstawie
  porozumień (umów) między jednostkami
  samorządu terytorialnego             30.000

a zwiększa się:
§ 6300      wpływy z tytułu pomocy finansowej

  udzielanej pomiędzy jednostkami
  samorządu terytorialnego na 
  dofinansowanie własnych zadań
  inwestycyjnych i zakupów 
  inwestycyjnych     30.000

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

  
Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4580      pozostałe odsetki      900
a zwiększa się:
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących

  członkami korpusu służby cywilnej              900
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Dział 851   Ochrona zdrowia 
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej
zmniejsza się:
§ 4300      zakup usług pozostałych  10.000
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia  10.000

Dział 852   Pomoc społeczna (zadania zlecone)
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 

       alimentacyjna oraz składki na 
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego

zmniejsza się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe  5.000
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia     370
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących 

  członkami korpusu służby cywilnej   1.630
§ 4410      podróże służbowe krajowe     500
§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych, 

  w tym programów i licencji   2.500

Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń   6.000
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.328
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   5.000
§ 4120      składki na Fundusz Pracy     600
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe        4.672
§ 4260      zakup energii  15.000
§ 4270      zakup usług remontowych   7.000
§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet         600
§ 4370      opłaty z tytułu zakupu usług 

  telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  1.400
§ 4390      zakup usług obejmujących wykonanie

  ekspertyz, analiz i opinii   1.000
§ 4430      różne opłaty i składki   6.000
§ 4740      zakup materiałów papierniczych 

  do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
  kserograficznych     800

§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych,
  w tym programów i licencji     800

a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  15.600
§ 4300      zakup usług pozostałych  24.300
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne

  jednostek budżetowych  10.300
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§ 5
Dokonuje się zmian w planie rachunków dochodów własnych i 
wydatków z tych dochodów w Publicznym Gimnazjum w Karczewie 
oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku – załącznik 
Nr 9 stanowi integralną część 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 wydawania zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu o kwotę 9.000 zł i przeznacza się na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi w ramach planu finansowego Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 2
Zmniejsza się plan wydatków dotyczący remontów dróg gminnych w 
kwocie 100.000 zł i przeznacza się na wydatki na wynagrodzenia 
i pochodne oraz opłaty za komórkowe telefony służbowe w Grupie 
Remontowej.
Zmniejsza się plan wydatków dotyczący oświetlenia ulic w 
kwocie 20.000 zł.(w ramach planu finansowego Urzędu 
Miejskiego) i przeznacza się na zakup płynów i środków 
chemicznych koniecznych do utrzymania i konserwacji podłogi na 
hali oraz specjalnych maszyn z wykorzystaniem wskazanych 
środków chemicznych do czyszczenia parkietu w Miejskiej Hali 
Sportowej.
§ 3
Przesunięcie planu dochodów pomiędzy paragrafami spowodowane 
jest nieprawidłowościami wskazanymi przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Warszawie. Kwota 30.000 zł. dotyczy błędnego 
zaklasyfikowania dotacji otrzymanej z Budżetu Województwa 
Mazowieckiego na dofinansowanie remontu podłogi w Miejskiej 
Hali Sportowej.

§ 4
Przesunięcie planu wydatków w rozdz.80101 dotyczy
planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Otwocku 
Wielkim
Przesunięcie środków jest niezbędne z uwagi na opłacanie 
szkoleń pracowników.

Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami  rozdz.85149 dotyczy 
zakupu szczepionek - ramach planu finansowego Urzędu 
Miejskiego.
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Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w rozdz.85212 
dotyczy planu finansowego Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w rozdz.92601 
dotyczy planu finansowego Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie 
w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na 
wynagrodzenia, wymianę siatek ochronnych, wymianę kotar 
dzielących halę na sektory, instalacji dodatkowego 
oświetlenia, zakup rusztowania. 

§ 5
Zmiany w planie dochodów własnych i wydatków z tych dochodów w 
Publicznym Gimnazjum w Karczewie (rozdz.80110)dotyczą:
- zmniejszenia planowanych wpływów w § 0750 o kwotę 2.000 zł.
- zwiększenia planowanych wpływów w § 0960 o kwotę 2.000 zł.
- zmniejszenia planowanych wydatków w § 4240 o kwotę 5.000 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków w § 4270 o kwotę 5.000 zł.
Zmiany w planie rachunku dochodów własnych i wydatków z tych 
dochodów w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku 
(rozdz.80101)dotyczą:
- zwiększenia planowanych wpływów w § 0960 o kwotę 5.656 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków w § 4210 o kwotę 5.656 zł.
 

6


