
       Uchwała  Nr XXI/146/2008              
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 10 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 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 wydatki budżetu o kwotę 598.489 zł.
Dział 600   Transport i łączność    2.500
Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne    2.500
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    2.500

Dział 750   Administracja publiczna  569.000
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu)    8.000
§ 4420      podróże służbowe zagraniczne    8.000

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 
  na prawach powiatu)  550.000

§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek
            budżetowych       550.000

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu 
  terytorialnego   11.000

§ 4300      zakup usług pozostałych   11.000

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i 
  ochrona przeciwpożarowa    2.989

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne    2.989
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    2.989

Dział 900   Gospodarka komunalna i 
  ochrona środowiska   15.000

Rozdz.90095 Pozostała działalność   15.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    5.000
§ 4270      zakup usług remontowych   10.000

Dział 926   Kultura fizyczna i sport    9.000
Rozdz.92695 Pozostała działalność    9.000
§ 2820      dotacja celowa z budżetu na 

  finansowanie lub dofinansowanie 
  zadań zleconych do realizacji
  stowarzyszeniom    9.000



Dochody budżetu po zmianach 32.137.149 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 39.450.284 zł.

§ 2
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 598.489 zł. z tytułu 
wolnych środków z roku 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4, 
który stanowi integralną część niniejszej uchwały. 

§ 3
Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w związku 
ze zwiększeniem planowanych nakładów na Pawilon Handlowy o 
550.000 zł. zgodnie z załącznikami 3 oraz 3a, które stanowią 
integralną część niniejszej uchwały.

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

zmniejsza się:
Dział 801   Oświata i wychowanie   26.948
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe   26.948
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane
   do wynagrodzeń   18.000
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne    8.948

a zwiększa się:
Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza   26.948
Rozdz.85401 Świetlice szkolne   26.498
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane

  do wynagrodzeń   26.338
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne      610

§ 5
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.
Dział 750    Administracja publiczna
Rozdz.75022  Rady gmin (miast i miast na 

   prawach powiatu)
zmniejsza się:
§ 4300       zakup usług pozostałych    4.000
a zwiększa się:
§ 4420       podróże służbowe zagraniczne    4.000

Rozdz.75023  Urzędy gmin (miast i miast na 
   prawach powiatu)
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zmniejsza się:
§ 4410       podróże służbowe krajowe    2.950
a zwiększa się:
§ 4420       podróże służbowe zagraniczne    2.950

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne     2.212
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników     2.212

Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne  150
a zwiększa się:
§ 4230      zakup leków, wyrobów medycznych

  i produktów biobójczych  100
§ 4580      pozostałe odsetki   50

§ 6
Dokonuje się zmian w planach rachunku dochodów własnych i 
wydatków z tych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 6, który 
stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA 
      RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
         mgr Danuta Żelazko

3



Uzasadnienie
§ 1
Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.500 zł. z 
przeznaczeniem na zakup tłucznia na drogi – w ramach planu 
finansowego Grupy Remontowej.
Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 8.000 zł. z 
przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne radnych.- w 
ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.
Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 550.000 zł. z 
przeznaczeniem na modernizację Pawilonu Handlowego wraz z 
pierwszym wyposażeniem -  w ramach planu finansowego Urzędu 
Miejskiego.
Zwiększa się planowane wydatki dotyczące promocji o kwotę 
11.000 zł. w związku z otrzymaną ofertą dot. nakręcenia filmu 
dokumentalnego ”Mazowieckie Sagi, czyli Boże Ciało w 
Karczewie” – w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.
Zwiększa się planowane nakłady na OSP w Łukówcu o kwotę 2.989 
zł. – w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł. w związku z 
zakupami znaków oraz remontem w Świetlicy w Nadbrzeżu – w 
ramach planu finansowego Grupy Remontowej.
Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 9.000 zł. z 
przeznaczeniem na sport młodzieżowy (piłka nożna). 
 
§ 2
W związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 598.489 zł. 
i jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetu, wskazuje się 
źródło pokrycia deficytu budżetu z tytułu pozostałych z roku 
2007 wolnych środków.

§ 3
W związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na modernizację 
Pawilonu Handlowego wraz z jego pierwszym wyposażeniem o 
550.000 zł w roku 2008, zakończenie inwestycji nastąpi w roku 
2009.

§ 4
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Dokonuje się przesunięcia wydatków budżetu pomiędzy działami 
801 i 854 w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Karczewie w związku z mylnym naliczeniem dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego oraz koniecznością wypłacenia rocznego 
urlopu zdrowotnego nauczyciela.

§ 5
Przesunięcia środków w rozdz.75022 dotyczą planowanej podróży 
zagranicznej radnych – w ramach planu finansowego Urzędu 
Miejskiego.
Przesunięcia środków w rozdz.75023 dotyczą planowanej podróży 
Burmistrza do Turcji – w ramach planu finansowego Urzędu 
Miejskiego.
Przesunięcia środków w rozdz.80101 dotyczą planu finansowego 
Szkoły Podstawowej Nr 2.
Przesunięcia środków w rozdz.80104 dotyczą planu finansowego 
Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie.
§ 6
Dokonane zmiany w „Planie rachunku dochodów własnych i 
wydatków z tych dochodów” w zał. Nr 6 dotyczą:
a) w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2:
zwiększa się: stan środków na początek roku – 20.458 zł.
zwiększa się dochody: § 0690 – 100 zł.

§ 0750 – 5.000 zł.
§ 0830 – 13.000 zł.
§ 0960 – 2.000 zł.

zwiększa się wydatki: § 4210 – 2.183 zł.
§ 4220 – 13.000 zł.
§ 4270 – 22.000 zł.
§ 4300 – 2.000 zł.

zwiększa się: stan środków na koniec roku – 1.375 zł.
b)w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Otwocku 
Wielkim:
zwiększa się dochody: § 0750 – 850 zł.
zwiększa się wydatki: § 4240 – 850 zł. 
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