
        Uchwała  Nr  XV/99/2007             
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 19 listopada 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
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 471.000 zł.
Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo                      400.000
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa

  i sanitacyjna wsi  400.000
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 
            budżetowych  400.000

Dział 600   Transport i łączność   71.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne   71.000
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek

  budżetowych   71.000

Dochody budżetu po zmianach 28.317.220 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 31.982.378 zł.

§ 2
Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu.
zmniejsza się;
Dział 600  Transport i łączność   19.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne   19.000
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek

  budżetowych   19.000

a zwiększa się:
Dział 900   Gospodarka komunalna i 

  ochrona środowiska   19.000
Rozdz.90095 Pozostała działalność   19.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   19.000

 



§ 3
Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu 
Gminy Karczew na 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3, który 
stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4
Dokonuje się zmian w prognozie długu Gminy Karczew na dzień 
31.12.2007 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4, 
który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5
Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletni program 
inwestycyjny dotyczący Stacji Uzdatniana wody w Glinkach 
zgodnie z załącznikiem Nr 10, który 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



Uzasadnienie
§ 1
Zmniejsza się planowane wydatki w 2007 r. na modernizację 
Stacji uzdatniania wody w Glinkach o kwotę 400.000 zł. w 
związku z brakiem możliwości wykonania zadania w zaplanowanym 
zakresie. 
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie „budowa zatoki 
autobusowej w rejonie Publicznego Gimnazjum w Karczewie i 
organizacja ruchu w tym rejonie miasta” w kwocie 71.000 zł.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
§ 2
Zmniejsza się pozostałą kwotę planu wydatków zaplanowaną na 
zadanie„budowa zatoki autobusowej w rejonie Publicznego 
Gimnazjum w Karczewie i organizacja ruchu w tym rejonie 
miasta” w wysokości 19.000 zł. (w ramach planu finansowego 
Urzędu Miejskiego) i przeznacza się dla Grupy Remontowej w 
Karczewie na zakup materiałów.
§ 3
Zmiany w planie przychodów dotyczą:
- zmniejszenia kwoty pożyczki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na 
Stację w Glinkach o kwotę 400.000 zł.

- rezygnacji z kredytu preferencyjnego ze środków 
"Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" z przeznaczeniem 
na budowę zatoki autobusowej (I etap) w rejonie Publicznego 
Gimnazjum i organizację ruchu w tym rejonie miasta w kwocie 
71.000 zł.

W związku ze zmniejszeniem wydatków nastąpiło zmniejszenie 
planowanego deficytu budżetu o kwotę 471.000 zł.
§ 4
Zmiany w prognozie długu gminy Karczew na dzień 31.12.2007 r. 
oraz lata następne dotyczą zmniejszenia kwoty zadłużenia na 
dzień 31.12.2007 r. o kwotę 471.000 zł. w związku ze zmianami 
w przychodach budżetu. 

§ 5
Zmiany w limitach wydatków na program inwestycyjny w latach 
2007 – 2009 są spowodowane przesunięciami o 400.000 zł. –



- zmniejszenie w roku 2007 planowanych wydatków na 
modernizację Stacji uzdatniania wody w Glinkach o 400.000 zł.
- zwiększenie w roku 2008 planowanych wydatków na modernizację 
Stacji uzdatniania wody w Glinkach o 400.000 zł.


