
       Uchwała  Nr XX/141/2008              
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 11 marca 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 dochody i wydatki budżetu o kwotę 67.760 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 852   Pomoc społeczna 1.760  1.760
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 

  alimentacyjna oraz składki na 
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego 1.760  1.760

§ 0920      pozostałe odsetki    50
§ 0970      wpływy z różnych dochodów 1.710
§ 2910      zwrot dotacji wykorzystanych 

  niezgodnie z przeznaczeniem lub 
  pobranych w nadmiernej wysokości   1.710 

§ 4560      odsetki od dotacji wykorzystanych 
  niezgodnie z przeznaczeniem lub 
  pobranych w nadmiernej wysokości 50

Dział 926   Kultura fizyczna i sport 66.000 66.000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe 66.000 66.000
§ 0960      otrzymane spadki zapisy i darowizny

  w postaci pieniężnej 66.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   66.000

§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 217.600 zł.
Dział 600   Transport i łączność   60.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne   60.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   60.000

Dział 750   Administracja publiczna   55.000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 

  na prawach powiatu)   40.000
§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych, 

  w tym programów i licencji        30.000
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących 

  członkami korpusu służby cywilnej   10.000



Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu
  terytorialnego   15.000

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    5.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   10.000

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa    2.600

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie policji    2.600
§ 3000      wpłaty jednostek na fundusz celowy    2.600

Dział 801   Oświata i wychowanie   50.000
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół   50.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   50.000

Dział 851   Ochrona zdrowia   50.000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne   50.000
§ 6220      dotacje celowe otrzymane z budżetu na 

  finansowanie i dofinansowanie kosztów 
  realizacji inwestycji i zakupów 
  inwestycyjnych jednostek sektora 
  finansów  publicznych   50.000

Dochody budżetu po zmianach 31.305.249 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 38.019.895 zł.

  
  

§ 3
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 217.600 zł. z tytułu 
wolnych środków z roku 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4, 
który stanowi integralną część niniejszej uchwały. 

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

zmniejsza się:
Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 321
Rozdz.85401 Świetlice szkolne 321
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne 321

a zwiększa się:
Dział 801   Oświata i wychowanie 321
Rozdz.80104 Przedszkola 321
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne 321
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§ 5
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 
zgodnie z załącznikiem Nr 9, 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
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Uzasadnienie
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.760 zł. w związku z 
otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych wraz z odsetkami w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej i jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu gminy 
w związku z koniecznością dokonania zwrotu do budżetu państwa.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 66.000 zł. w związku z 
otrzymanymi od sponsorów darowiznami i przeznacza się na 
wydatki w Miejskiej Hali Sportowej.
§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 60.000 zł. z 
przeznaczeniem na zakup tłucznia na Karczew – w ramach planu 
finansowego Grupy Remontowej.
Zwiększa się planowane wydatki na administrację publiczną  o 
kwotę 55.000 zł. z przeznaczeniem na:
- zakup programu komputerowego na wdrożenie elektronicznego 
obiegu dokumentów w administracji w związku z ustawowymi 
wymogami – 30.000 zł.
- przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie 
elektronicznego obiegu dokumentów – 10.000 zł.
- wydatki reprezentacyjne związane z przyjazdem francuskiej 
delegacji- 15.000 zł.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
Zwiększa się planowane wydatki na patrole piesze Policji w 
Karczewie w związku z dokonaniem zapłaty kwoty za grudzień 
roku 2007, ze środków budżetu na 2008 r. – 2.600 zł.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
Zwiększa się planowane wydatki na dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do szkół o kwotę 50.000 zł.
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
Przeznacza się 50.000 zł. z budżetu gminy na dotację dla 
Powiatowego Szpitala w Otwocku z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wydatków inwestycyjnych. 

§ 3 
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W związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 217.600 zł. 
zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 
kwotę  217.600 zł. w związku z koniecznością pokrycia deficytu 
budżetu.

§ 4 
Zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie 
roczne w Świetlicy w Sobiekursku, a zwiększa się wydatki w 
Gminnym Przedszkolu w Sobiekursku o kwotę 321 zł.
§ 5
Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dotyczą:
a) zwiększenia stanu funduszu na początek okresu 
sprawozdawczego o kwotę 25.329 zł.
b) zwiększenia przychodów o kwotę 10.000 zł. z tytułu udziału 
gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska
c) zwiększenia wydatków funduszu o kwotę 31.500 zł. z tytułu:
- zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu 15.000 zł.
- dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 5.000 
zł.
- Organizacji akcji sprzątanie świata, edukacja ekologiczna – 
2.500 zł.
- zakup programów komputerowych i aktualizacja do zakupionych 
licencji – 1.000 zł.
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring 
środowiska – 3.000 zł.
- opracowania z zakresu ochrony środowiska (opinie, raporty, 
sprawozdania itp.) – 5.000 zł.
d) zwiększenie stanu funduszu na koniec roku o kwotę 3.829 zł.
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