
       Uchwała  Nr XVII/124/2007                
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 27 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
Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu.

zmniejsza się:
Dział 710   Działalność usługowa  1.000
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  1.000
§ 4300      zakup usług pozostałych  1.000

a zwiększa się:
Dział 750   Administracja publiczna  1.000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu 

  terytorialnego  1.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia  1.000

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

Dział 710   Działalność usługowa
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
zmniejsza się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    335
a zwiększa się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    293
§ 4120      składki na fundusz pracy     42

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne   4
§ 4140      wpłaty na PFRON   4
§ 4280      zakup usług zdrowotnych 550
§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet 432
§ 4390      zakup usług obejmujących wykonanie 

  ekspertyz, analiz i opinii 543
§ 4410      podróże służbowe krajowe    1.500
§ 4430      różne opłaty i składki 191



§ 4700      szkolenia pracowników nie będących 
  członkami korpusu służby cywilnej   5

§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 
  jednostek budżetowych 965

a zwiększa się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń 372
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 775
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 421
§ 4120      składki na Fundusz Pracy 284
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 942
§ 4260      zakup energii 537
§ 4300      zakup usług pozostałych 863

Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń 335
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    1.220
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne   6
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne  90
§ 4120      składki na fundusz pracy  59
§ 4260      zakup energii 700
§ 4370      opłaty z tytułu zakupu usług
   telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej     160
§ 4410      podróże służbowe krajowe 100
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    2.670

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85401 Świetlice szkolne  
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 141
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 150
§ 4120      składki na Fundusz Pracy  93
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek   4
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 388

Dział 900   Gospodarka komunalna i 
  ochrona środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 450
a zwiększa się:
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących 

  członkami korpusu służby cywilnej 450

Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
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zmniejsza się:
§ 4270      zakup usług remontowych 200
§ 4300      zakup usług pozostałych    2.500
a zwiększa się:
§ 4410      podróże służbowe krajowe    2.200
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących

  członkami korpusu służby cywilnej 500

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
         mgr Danuta Żelazko
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Uzasadnienie
§ 1
Zmniejsza się plan wydatków na plany zagospodarowania 
przestrzennego w związku z nadwyżką środków w kwocie 1.000 zł. 
i przeznacza się na wydatki związane z promocją.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
§ 2
Przesunięcia środków w rozdz.71004 dotyczy planu finansowego 
Urzędu Miejskiego.
Przesunięcia środków w rozdz.80101 dotyczy
Rozdz.80101 Szkoła Podstawowa 

w Otwocku Wielkim
Szkoła Podstawowa 
w Sobiekursku

Razem 
§ 3020 +722 -350 +372
§ 4010 -3.000 +3.775 +775
§ 4040 -4 -4
§ 4110 +1.566 -1.145 +421
§ 4120 +242 +42 +284
§ 4140 -4 -4
§ 4170 + 1.110 -168 +942
§ 4260 +537 +537
§ 4280 -550 -550
§ 4300 +863 +863
§ 4350 -264 -168 -432
§ 4390 -300 -243 -543
§ 4410 -1.500 -1.500
§ 4430 -16 -175 -191
§ 4700 -5 -5
§ 6060 -364 -601 -965

Przesunięcia środków w rozdz.80104 dotyczą Gminnego 
Przedszkola w Otwocku Wielkim.
Przesunięcia środków w rozdz.85401 dotyczą Świetlicy przy 
Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim.
Przesunięcia środków w rozdz.90095 dotyczą planu finansowego 
Grupy Remontowej w Karczewie.
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Przesunięcia środków w rozdz.92601 dotyczą planu finansowego 
Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie.
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