
     Uchwała  Nr XXI/147/2008                  
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 224.409 zł.
Dział 801   Oświata i wychowanie  224.409
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe   31.921
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane

  do wynagrodzeń    5.181
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników        22.432
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    3.758
§ 4120      składki na fundusz pracy      550

Rozdz.80104 Przedszkola   88.678 
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   74.102
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne          12.760
§ 4120      składki na Fundusz Pracy    1.816

     
Rozdz.80110 Gimnazja        22.973
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   19.159
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    3.345
§ 4120      składki na fundusz pracy      469 

 
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe   80.837
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   67.550
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne        11.632
§ 4120      składki na fundusz pracy    1.655

§ 2
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 68.183 zł.
  
Dział 801   Oświata i wychowanie 62.848
Rozdz.80104 Przedszkola  1.548
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 
    do wynagrodzeń  1.548

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące 61.300  
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 51.224



§ 4110   składki na ubezpieczenie społeczne       8.821
§ 4120      składki na fundusz pracy  1.255

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza  5.335
Rozdz.85401 Świetlice szkolne                          5.335
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  4.458
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    768
§ 4120      składki na fundusz pracy    109

Dochody budżetu 32.137.149 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 39.606.510 zł.

§ 3
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 156.226 zł. z tytułu: 
- wolnych środków z roku 2007 r. – 130.545 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych -  25.681 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4, który stanowi integralną część 
niniejszej uchwały. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      PRZEWODNICZĄCA 
      RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
         mgr Danuta Żelazko
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Uzasadnienie
Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w podziale na 
poszczególne jednostki oświatowe przedstawiają się 
następująco:

W Szkołach Podstawowych:
Rozdz.
80101

Szkoła Podstawowa 
Nr 2

Szkoła w 
Glinkach

Szkoła w 
Sobiekursku

Szkoła w Otwocku 
Wielkim

Razem

§ 3020 +1.556 +3.625 +5.181
§ 4010 -34.416 +63.183 +3.003 -9.338 +22.432
§ 4110 -6.009 +10.880 +517 -1.630 +3.758
§ 4120 -843 +1.548 +74 -229 +550
Razem -41.268 +77.167 +3.594 -7.572 +31.921

- w Gminnych Przedszkolach:
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 -1.548 -1.548
§ 4010 +47.759 +6.279 +27.415 -10.954 +3.603 +74.102
§ 4110 +8.224 +1.081 +4.721 -1.886 +620 +12.760
§ 4120 +1.170 +154 +672 -268 +88 +1.816
Razem +57.153 +7.514 +32.808 -14.656 +4.311 +87.130

- w Publicznym Gimnazjum w Karczewie  plan wydatków zwiększa 
się o kwotę  22.973 zł. w szczegółowości jak w uchwale
- w Liceum ogólnokształcącym plan wydatków zmniejsza się o 
kwotę 61.300 zł. w szczegółowości jak w uchwale
- w Szkole Zawodowej plan wydatków zwiększa się o kwotę 80.837 
zł. w szczegółowości jak w uchwale

- w Świetlicach Szkolnych:
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 -11.720 +616 -6.135 +4.502 +8.279 -4.458
§ 4110 -2.018 +106 -1.057 +775 +1.426 -768
§ 4120 -287 +15 -150 +110 +203 -109
Razem -14.025 +737 -7.342 +5.387 +9.908 -5.335

W związku ze zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 156.226 zł. 
i jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetu, wskazuje się 
źródło pokrycia deficytu budżetu z tytułu pozostałych z roku 
2007 wolnych środków oraz z nadwyżki budżetowej z lat 
ubiegłych.
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