
        Uchwała  Nr XVI/112/2007                        

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

      z dnia 11 grudnia 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 1.563 zł. 

   DOCHODY WYDATKI 

Dział 801   Oświata i wychowanie    1.563   1.563 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe                      363     363 

§ 0870      wpływy ze sprzedaży składników 

  majątkowych                            363 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    363 

Rozdz.80195 Pozostała działalność                 1.200  1.200 

§ 2030     dotacje celowe otrzymane z budżetu  
    na realizację zadań własnych zadań  

            bieżących gmin (związków gmin)   1.200 

§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

  i książek          1.200 

 

Dochody budżetu po zmianach 28.324.389 zł. 

Wydatki budżetu po zmianach 31.989.547 zł. 

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu. 

 

zmniejsza się: 

 

Dział 600   Transport i łączność                        10.000 

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy                  10.000 

§ 2310      dotacje celowe przekazane gminie  

  na zadania bieżące realizowane 

  na podstawie porozumień (umów) 

  między jednostkami samorządu 

  terytorialnego        10.000 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

  Środowiska         70.928 

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg     70.928 

§ 4270      zakup usług remontowych      70.928 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie       14.000 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe        14.000 



 2 

§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane  

            do wynagrodzeń            14.000 

 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza      7.500 

Rozdz.85401 Świetlice szkolne             7.500 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników     6.400 

§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne     1.100 

 

a zwiększa się: 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie        88.428 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe         7.500 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników     7.500  

Rozdz.80104 Przedszkola         80.928 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    13.850 

§ 2310      dotacje celowe przekazane gminie  

  na zadania bieżące realizowane  

  na podstawie porozumień (umów) między  

  jednostkami samorządu terytorialnego        67.078 

 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza     14.000 

Rozdz.85401 Świetlice szkolne        14.000 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    14.000

      

§ 3 

 

Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 

budżetu. 

 

Dział 801  Oświata i wychowanie 

zmniejsza się: 

Rozdz.80104 Przedszkola          8.911 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników     6.000 

§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne     2.300 

§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 

  jednostek budżetowych          611 

a zwiększa się: 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe         8.911 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników     8.300 

§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 

  jednostek budżetowych      611 

 

§ 4 

 

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 

budżetu. 

Dział 801   Oświata i wychowanie  

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 

zmniejsza się: 

§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane  

  do wynagrodzeń         11.000 
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§ 4140      wpłaty na PFRON         1.319 

§ 4260      zakup energii         4.036 

a zwiększa się: 

§ 4210     zakup materiałów i wyposażenia      5.000 

§ 4580     pozostałe odsetki         1.000 

§ 4610     koszty postępowania sądowego 

 i prokuratorskiego        10.355 

 

Rozdz.80110 Gimnazja 

zmniejsza się: 

§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń        18.000 

§ 4260      zakup energii        48.862 

a zwiększa się: 

§ 4140      wpłaty na PFRON        43.172 

§ 4430      rożne opłaty i składki          850 

§ 4580      pozostałe odsetki        18.000 

§ 4610      koszty postępowania sądowego  

  i prokuratorskiego                           3.840 

§ 4700      szkolenia pracowników nie będących 

  członkami korpusu służby cywilnej     1.000 

 

Dział 851   Ochrona zdrowia 

Rozdz.85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 

zmniejsza się: 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia     5.500 

§ 4300      zakup usług pozostałych      13.250 

a zwiększa się: 

§ 6220      dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

  lub dofinansowanie kosztów realizacji  

  inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

  innych jednostek sektora finansów  

  publicznych        18.750   

   

§ 5 

 

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. 

zgodnie z załącznikiem Nr 8, który stanowi integralną część do 

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. 
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Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Karczewie 

         mgr Danuta Żelazko 

 

UZASADNIENIE 

 

§ 1 

 

W związku ze sprzedażą złomowanego pieca c.o w kwocie 363 zł. 

przez Szkołę Podstawową w Otwocku Wielkim, zwiększa się 

wydatki budżetu zwiększając tym plan finansowy placówki z 

przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 

 

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.200 zł. w 

związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur 

do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów 

położonych na terenach wiejskich. Dotacja zostanie 

wykorzystana przez: 

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 400 zł. 

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 400 zł. 

- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 400 zł. 

 

§ 2 

 

Zmniejsza się: 

- planowane wydatki na obsługę linii nocnej w kwocie 10.000 

zł. w związku z opóźnieniem uruchomienia linii o 2 m-ce. 

 

- planowane wydatki na usługi remontowe dotyczące oświetlenia 

ulicznego w kwocie 70.928 zł.(w ramach planu finansowego 

Urzędu Miejskiego) 

 

W/w zmniejszenia budżetu przeznacza się na: 

- zwiększenie środków na wynagrodzenia pracownicze w wysokości 

13.850 zł. dla Gminnego Przedszkola Nr 1. 

- pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci do niepublicznych 

przedszkoli w kwocie 67.078 zł. 

 

Zmniejsza się planowane wydatki na wydatki osobowe nie 

zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 14.000 zł. w Szkole 

Podstawowej Nr 2 i przeznacza się na wynagrodzenia w Świetlicy 

przy Szkole Podstawowej Nr 2. Przesunięcia dokonuje się na 

wniosek placówki. 

 

Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i 

składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 7.500 zł. 

w Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku i przeznacza 

się na brakujące środki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej 

w Sobiekursku. Przesunięcia dokonuje się na wniosek placówki. 
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§ 3 

Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, 

składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 8.300 zł. w 

Gminnym Przedszkolu w Sobiekursku, a zwiększa się planowane 

wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole 

Podstawowej w Sobiekursku. Przesunięcia dokonuje się na 

wniosek placówki. 

 

Zmniejsza się planowane wydatki na zakup zmywarki oraz 

podstawę do zmywarki z regulowanymi nóżkami o kwotę 611 zł. w 

Gminnym Przedszkolu w Sobiekursku i przeznacza się na zakup 

komputera do sekretariatu w Szkole Podstawowej w Sobiekursku. 

 

§ 4 

 

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdz.80101 

dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2. 

 

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdz.80110 

dotyczą Publicznego Gimnazjum w Karczewie. 

 

Zmniejsza się planowane wydatki na zakupy materiałów i usług 

związanych z profilaktyką zdrowotną w kwocie 18.750 zł. ( w 

ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego) i przeznacza się 

na zakup aparatów EKG dla SPZLOO w Karczewie i Sobiekursku. 

 

§ 5 

 

Zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej dotyczą: 

- zmniejszenia planowanych wydatków na usuwanie skutków 

zanieczyszczenia środowiska w kwocie 1.813 zł. 

- a zwiększenia planowanych wydatków na organizację 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 1.813 zł. 

 

 

 


