
        Uchwała  Nr XVI/113/2007                 

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 500 zł. 

   DOCHODY WYDATKI 

Dział 852   Pomoc społeczna       500     500 

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka  

  alimentacyjna oraz składki na  

  ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

  z ubezpieczenia społecznego     500     500 

§ 0970      wpływy z różnych dochodów     500 

§ 2910      zwrot dotacji wykorzystanych  

  niezgodnie z przeznaczeniem  

  lub pobranych w nadmiernej 

  wysokości            500 

 

§ 2 

 

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 10.000 zł. 

 

Dział 852   Pomoc społeczna         10.000 10.000 

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz  

  składki na ubezpieczenia społeczne  10.000 10.000 

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu  

  państwa na realizację zadań bieżących 

  z zakresu administracji rządowej oraz  

  innych zadań zleconych gminie  

  (związkom gmin) ustawami   10.000 

§ 3110      świadczenia społeczne       10.000 

 

 

Dochody budżetu po zmianach 28.314.889 zł. 

Wydatki budżetu po zmianach 31.980.047 zł. 

 

§ 3 

 
Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu. 
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zmniejsza się: 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo       19.839 

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa  

  i sanitacyjna wsi            19.839 

§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek  

  budżetowych             19.839 

 

a zwiększa się: 

 

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne  

  i ochrona przeciwpożarowa      19.839 

Rozdz.75495 Pozostała działalność        19.839 

§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 

  jednostek budżetowych       19.839 

 

§ 4 

 

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 

budżetu. 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona  

            Środowiska 

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 

zmniejsza się: 

§ 4270      zakup usług remontowych     132.000 

a zwiększa się: 

§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 

            Budżetowych        132.000 

 

§ 5 

 

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletni program 

inwestycyjny w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 10, 

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. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Karczewie 

         mgr Danuta Żelazko 
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Uzasadnienie 

§ 1 

 

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 500 zł. w 

związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 

przez świadczeniobiorców MGOPS. 

  

§ 2 

 

Zmniejsza się plan dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego o kwotę 10.000 zł. w związku z nadwyżką środków 

na wypłatę zasiłków stałych. (W ramach planu finansowego 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.) 

 

§ 3 

 

Zmniejsza się  planowane wydatki na modernizację stacji 

uzdatniania wody w Glinkach o kwotę 19.839 zł. i przeznacza 

się na dokumentację techniczną wraz z wbudowaniem masztu 

fotoradaru z klimatyzowaną obudową - w ramach planu 

finansowego Urzędu Miejskiego. 

 

§ 4 

 

Zmniejsza się planowane wydatki na usługi remontowe dot. 

oświetlenia kwocie 132.000 zł. i przeznacza się na 

dokumentację techniczną modernizacji oświetlenia ulicznego 

terenu miasta i gminy oraz wykonanie modernizacji w ulicach: 

Mickiewicza, Częstochowska, Żaboklickiego, Wiślana, Świderska, 

Wyszyńskiego w Karczewie – w ramach planu finansowego Urzędu 

Miejskiego. 

 

§ 5 

 

Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 Limity wydatków na 

wieloletni program inwestycyjny – Modernizacja Stacji 

uzdatniania wody w Glinkach wraz modernizacją i rozbudową 

istniejącej sieci wodociągowej: 

 

- zmniejsza się planowane wydatki ze środków własnych w 2007 

r. o kwotę 19.839 zł. 

 - zwiększa się planowane wydatki ze środków własnych w 2008  

r. o kwotę 44.000 zł. 

- zwiększa się łączne koszty finansowe na zadanie o kwotę 

24.161 zł. 


