
       Uchwała  Nr XX/142/2008              
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 848.134 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 758   Różne rozliczenia    624.534
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 

  dla jednostek samorządu 
  terytorialnego    624.534

§ 2920      subwencje ogólne z budżetu państwa 624.534 

Dział 801   Oświata i wychowanie  605.465
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe  251.895
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane

  do wynagrodzeń   11.979
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  204.596
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   34.475
§ 4120      składki na fundusz pracy 845

Rozdz.80104 Przedszkola  114.235
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń    1.681
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   97.041
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   15.142
§ 4120      składki na Fundusz Pracy      371

Rozdz.80110 Gimnazja  156.497
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  135.286
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   20.704
§ 4120      składki na fundusz pracy 507

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące   14.058
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   11.950
§ 4110   składki na ubezpieczenie społeczne    2.058
§ 4120      składki na fundusz pracy  50

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe   68.780
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   59.346
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    9.208
§ 4120      składki na fundusz pracy 226



Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza  19.069
Rozdz.85401 Świetlice szkolne  19.069
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  16.182
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   2.818
§ 4120      składki na fundusz pracy 69

Dział 852   Pomoc społeczna   202.000 202.000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka

  alimentacyjna oraz składki na 
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego   190.000 190.000

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu 
  państwa na realizację zadań bieżących
  z zakresu administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie 
 (związkom gmin)ustawami   190.000

§ 3110      świadczenia społeczne  184.300
§ 4300      zakup usług pozostałych    2.631
§ 4360      opłaty z tytułu zakupu usług

  telefonii komórkowej 903
§ 4370      opłaty z tytułu zakupu usług 

  telekomunikacyjnych telefonii 
  stacjonarnej 902

§ 4440      odpisy na ZFŚS 264
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących 

  członkami korpusu służby cywilnej    1.000

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej     12.000  12.000
§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gmin (związków gmin)      12.000

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    7.000
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.555
§ 4120      składki na fundusz pracy      245
§ 4510      opłaty na rzecz budżetu państwa      200
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących

  członkami korpusu służby cywilnej    3.000

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
  Środowiska      600

Rozdz.90095 Pozostała działalność      600
§ 0870      wpływy ze sprzedaży składników 

  majątkowych 600

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo 600
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i 

  sanitacyjna wsi 600
§ 4300      zakup usług pozostałych      600
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Dział 926   Kultura fizyczna i sport 21.000 21.000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe 21.000 21.000
§ 0960      otrzymane spadki, zapisy 

  i darowizny w postaci pieniężnej     21.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   21.000

§ 2
Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 16.234 zł.
Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy

  państwowej, kontroli i ochrony 
  prawa oraz sądownictwa    289    289

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
  państwowej kontroli i ochrony prawa     289    289

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu 
  państwa na realizację zadań bieżących
  z zakresu administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie 

           (związkom gmin)ustawami    289
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 102
§ 4120      składki na fundusz pracy  35
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe      152

Dział 801   Oświata i wychowanie 14.545 14.545
Rozdz.80195 Pozostała działalność 14.545 14.545
§ 2030   dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizację własnych zadań
            bieżących gmin (związków gmin)       14.545
§ 4300      zakup usług pozostałych   14.545

Dział 852   Pomoc społeczna 1.400   1.400
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

  opłacane za osoby pobierające 
  niektóre świadczenia z pomocy 
  społecznej oraz niektóre świadczenia 
  rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
  w zajęciach w centrum integracji
  społecznej 1.400   1.400

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu 
  państwa na realizację zadań bieżących
  z zakresu administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie 

   (związkom gmin)ustawami 1.400
§ 4130      składki na ubezpieczenie zdrowotne           1.400

Dochody budżetu po zmianach 32.137.149 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 38.851.795 zł.
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§ 3
Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 
budżetu.

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

  zadań zleconych do realizacji 
  stowarzyszeniom    9.000

a zwiększa się:
Rozdz.92601 Obiekty sportowe    9.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    9.000

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

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
  Środowiska

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia  20.000
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych  20.000

Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń   2.000
a zwiększa się:
§ 4280      zakup usług zdrowotnych   2.000 

§ 5
Dokonuje się zmian w planowanych źródłach przychodów budżetu 
Gminy na 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 4,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.
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  Przewodnicząca
  Rady Miejskiej w Karczewie
        

mgr Danuta Żelazko

Uzasadnienie
§ 1
Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 624.534 
zł. w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów i 
przeznacza się dla:

- Szkół Podstawowych – 251.895 zł.

Rozdz.
80101

Szkoła Podstawowa 
Nr 2

Szkoła w 
Glinkach

Szkoła w 
Sobiekursku

Szkoła w Otwocku 
Wielkim

Razem

§ 3020 0 3.744 4.927 3.308 11.979
§ 4010 110.433 30.242 38.207 25.714 204.596
§ 4110 19.282 5.208 5.495 4.490 34.475
§ 4120 472 128 135 110 845
Razem 130.187 39.322 48.764 33.622 251.895

- Gminnych Przedszkoli – 114.235  zł.

Rozdz.
80104

Gminne 
Przedszkole 
Nr 1

Gminne 
Przedszkole 
Nr 2

Gminne 
Przedszkole 
Nr 3

Gminne 
Przedszkole w 
Otwocku 
Wielkim

Gminne 
Przedszkole w 
Sobiekursku

Razem

§ 3020 0 0 0 912 769 1.681
§ 4010 25.485 30.295 29.594 6.411 5.256 97.041
§ 4110 4.388 5.217 3.513 1.119 905 15.142
§ 4120 108 128 86 27 22 371
Razem 29.981 35.640 33.193 8.469 6.952 114.235

- Publicznego Gimnazjum w Karczewie – 156.497 zł.
- Liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół – 14.058 zł.
- Szkoły Zawodowej – 68.780 zł.

- Świetlic szkolnych – 19.069 zł.

Rozdz.
85401

Świetlica 
przy Szkole 
Podst. Nr 2

Świetlica przy 
Szkole 
Podstawowej w 
Glinkach

Świetlica 
przy Szkole 
w Otwocku 
Wielkim

Świetlica 
przy Szkole w 
Sobiekursku

Świetlica 
przy 
Publicznym 
Gimnazjum

Razem

§ 4010 10.109 941 513 2.507 2.112 16.182
§ 4110 1.765 162 90 432 369 2.818
§ 4120 43 4 2 11 9 69
Razem 11.917 1.107 605 2.950 2.490 19.069

Zwiększenie dotacji celowej na 2008 r. o kwotę 190.000 zł. w 
związku z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w rozdz.85212 (w ramach planu finansowego 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zwiększenie dotacji celowej na 2008 r. o kwotę 12.000 zł. w 
związku z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu 
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Wojewódzkiego w rozdz.85219 (w ramach planu finansowego 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 600 zł. w związku ze 
sprzedażą ogrodzenia świetlicy w Kępie Nadbrzeskiej i 
przeznacza się wykonanie filtra przy ujęciu wody we wsi Kępa 
Nadbrzeska. (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej).
Zwiększa się dochody o kwotę 21.000 zł. w związku z 
otrzymanymi darowiznami od sponsorów i przeznacza się na 
wydatki w ramach planu finansowego Miejskiej Hali Sportowej.
§ 2
Zmniejsza się plan dotacji celowej na 2008 r. o kwotę 289 zł.- 
na aktualizację rejestru wyborców w  rozdz.75101, w związku z 
otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego.(w ramach planu 
finansowego Urzędu Miejskiego)
Zmniejsza się plan dotacji celowej na 2008 r. w pełnej 
wysokości tj. o kwotę 14.545 zł. – wykwalifikowanie 
młodocianych pracowników w rozdz.80195 w związku z otrzymanym 
pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ( w ramach planu 
finansowego Urzędu Miejskiego).
Zmniejsza się plan dotacji celowej na 2008 r. o kwotę 1.400 
zł. w związku z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w rozdz.85213( w ramach planu finansowego 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
§ 3
Zmniejsza się planowaną kwotę dotacji o 9.000 zł. z 
przeznaczeniem na sport młodzieżowy, a zwiększa się plan 
wydatków w Miejskiej Hali Sportowej w związku z wynajmem sceny 
i trybun.

§ 4
Przesunięcie środków w rozdz.90003 związane jest z 
koniecznością zwiększenia środków na wydatki związane z 
selektywną zbiórką odpadów przez Zakład Usług Komunalnych 
Błysk w 2008 r. (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej).
Przesunięcie środków w rozdz.90095  związane jest z 
obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników zatrudnionych 
na podstawie umowy z Urzędem Pracy w ramach robót publicznych.
(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej).
§ 5
Zmiana w planie przychodów budżetu dotyczy:
- zmniejszenia kwoty planowanych do zaciągnięcia pożyczek 
długoterminowych o kwotę 757.400 zł.
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- a zwiększenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 
kwocie 757.400 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej na budowę ul. Sienkiewicza
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