
     Uchwała  Nr XXII/157/2008                  
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 29 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
Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu.

zmniejsza się:
Dział 600   Transport i łączność  126.520
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne  126.520
§ 4270      zakup usług remontowych    1.520
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 

  budżetowych       125.000

Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
  elektryczną, gaz i wodę   50.000

Rozdz.40002 Dostarczanie wody   50.000
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 

  budżetowych   50.000

a zwiększa się:
Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo    1.520
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i

  sanitacyjna wsi    1.520
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.520

Dział 600   Transport i łączność   50.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne   50.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   50.000

Dział 750   Administracja publiczna  125.000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 

  na prawach powiatu)  125.000
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 

  budżetowych  125.000

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



Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
  środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia              28.705
a zwiększa się:
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 

  jednostek budżetowych   28.705

§ 3
Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 r. 
w załączniku Nr 3a, który stanowi integralną część do 
niniejszej uchwały.

§ 4
Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych i 
wydatków z tych dochodów na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 
6, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
         mgr Danuta Żelazko
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Uzasadnienie
§ 1
Przesunięcia wydatków pomiędzy działami dotyczą:
- zmniejszania planowanych wydatków na budowę ul. Sienkiewicza 
o 125.000 zł. (po przetargu) w ramach planu finansowego Urzędu 
Miejskiego;
- zmniejszenia planowanych wydatków na remonty dróg o 1.520 
zł. w ramach planu finansowego Grupy Remontowej;
- zmniejszenia planowanych wydatków na budowę wodociągu 
Warszawska IV etap o 50.000 zł. (po przetargu) w ramach planu 
finansowego Urzędu Miejskiego;
- zwiększenia planu wydatków na wykonanie i podłączenie studni 
do ujęcia wody na cele rolnicze we wsi Kępa Nadbrzeska o 1.520 
zł. w ramach planu finansowego Grupy Remontowej;
- zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na ułożenie płyt na 
ul. Moniuszki w kwocie 50.000 zł. w ramach planu finansowego 
Grupy Remontowej;
- zwiększenia planowanych wydatków na modernizację wejścia do 
Urzędu – 72.000 zł. oraz monitoring – 53.000 zł. w ramach 
planu finansowego Urzędu Miejskiego.
§ 2
Przesunięcie środków w rozdz.90095 jest związane z planowanym 
zakupem zabawek na place zabaw w kwocie 28.705 zł. w ramach 
planu finansowego Grupy Remontowej.
§ 3
Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych dotyczą:
- zwiększenia wydatków na zakup zabawek na place zabaw o kwotę 
28.705 zł.
- zmniejszania planowanych wydatków na budowę ul. Sienkiewicza 
o 125.000 zł.
- zmniejszenia planowanych wydatków na budowę wodociągu 
Warszawska IV etap o 50.000 zł.
- zwiększenia planowanych wydatków na modernizację wejścia do 
Urzędu – 72.000 zł. oraz monitoring – 53.000 zł
§ 4
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Zmiany w planie rachunku dochodów własnych i wydatków z tych 
dochodów dotyczą:

- Szkoła Podstawowa w Sobiekursku;
zmniejszenie stanu środków na początek okresu sprawozdawczego 
o kwotę 5.332 zł.
zmniejszenie stanu środków na koniec okresu sprawozdawczego o 
kwotę 5.332 zł.

- Gminne Przedszkole w Sobiekursku;
zwiększenie stanu środków na początek okresu sprawozdawczego o 
kwotę 58 zł.
zwiększenie stanu środków na koniec okresu sprawozdawczego o 
kwotę 58 zł.

- Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim:
zwiększenie stanu środków na początek okresu sprawozdawczego o 
kwotę 99 zł.
zwiększenie stanu środków na koniec okresu sprawozdawczego 99 
zł.

- Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim:
zwiększenie stanu środków na początek okresu sprawozdawczego o 
kwotę 1.019 zł.
zwiększenie stanu środków na koniec okresu sprawozdawczego 
1.019 zł.

- Gminne Przedszkole Nr 2
zwiększenie dochodów w § 0970 o kwotę 1.690 zł.
zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę 1.690 zł.

- Gminne Przedszkole Nr 3
zmniejszenie stanu środków na początek okresu sprawozdawczego 
o kwotę 59 zł.
zmniejszenie stanu środków na koniec okresu sprawozdawczego 59 
zł.
zmniejszenie dochodów w § 0830 o kwotę 10.700 zł.
zmniejszenie wydatków w § 4220 o kwotę 10.700 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie
zmniejszenie stanu środków na początek okresu sprawozdawczego 
o kwotę 3.049 zł.
zmniejszenie dochodów w § 0750 o kwotę 3.000 zł.
zwiększenie dochodów w § 0690 o kwotę 2.000 zł.
zwiększenie dochodów w § 0960 o kwotę 1.000 zł.
zmniejszenie wydatków w § 4210 o kwotę 5.000 zł.
zwiększenie wydatków w § 4580 o kwotę 5.000 zł.
zmniejszenie stanu środków na koniec roku o kwotę 3.049 zł.

- Szkoła Zawodowa
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zwiększenie stanu środków na początek okresu sprawozdawczego o 
kwotę 996 zł.
zwiększenie stanu środków na koniec okresu sprawozdawczego o 
kwotę 996 zł.
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