
    Uchwała  Nr XXIX/212/2008                        
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

  z dnia 27 listopada 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 w planie dochodów budżetu na 2008 r. 
zgodnie z załącznikiem Nr 1, który stanowi integralną część do 
niniejszej uchwały (zwiększa się dochody budżetu o kwotę 
94.623 zł.). 

§ 2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2008 r. 
zgodnie z załącznikiem Nr 2, który stanowi integralną część do 
niniejszej uchwały (zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 
94.623 zł.). 

§ 3
Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2008 r. 
zgodnie z załącznikiem Nr 3a, który stanowi integralną część 
do niniejszej uchwały (zwiększa się wydatki inwestycyjne 
budżetu o kwotę 4.877,72 zł.). 

§ 4
Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5, który stanowi integralną 
część do niniejszej uchwały.

§ 5
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r., 
zgodnie z załącznikiem Nr 9, który stanowi integralną część do 
niniejszej uchwały.

§ 6
Wprowadza się do budżetu Gminy Karczew na 2008 r. załącznik Nr 
10 – Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, 
EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie 



podlegających zwrotowi, który stanowi integralną część do 
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.

         Przewodnicz caą
Rady  Miejskiej  w  Karczewie
      mgr  Danuta  elazkoŻ
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UZASADNIENIE
§ 1
Zwiększa się dochody z tytułu wpłat za zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu o kwotę 18.800 zł. 

Zwiększa się dochody o kwotę 75.823 zł. w związku z 
podpisaniem umowy przez MGOPS w ramach programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

§ 2
Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 
18.800 zł. – do dyspozycji MGOPS

Zwiększa się wydatki o kwotę 75.823 zł. w związku z 
podpisaniem umowy przez MGOPS w ramach programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy działami i 
paragrafami w szczegółowości jak w załączniku Nr 2.

§ 3
Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 4.877,72 
zł. w związku z podpisaniem umowy przez MGOPS w ramach 
programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 4
Zmiany w zał. Nr 5 dotyczą przesunięcia środków w rozdz.75414.
§ 5
Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r., dotyczą
 - zwiększenia przychodów z tytułu udziału gminy w opłatach za 
korzystanie ze środowiska o kwotę 7.140 zł.
- zwiększenia wydatków na zadrzewianie i pielęgnację 
drzewostanu o kwotę 2.000 zł.
- zwiększanie wydatków na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych o 
kwotę 5.000 zł.
- zwiększenie stanu środków na koniec 2008 r. o kwotę 140 zł.

§ 6
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Konieczność wprowadzenia załącznika Nr 10 do budżetu Gminy 
Karczew na 2008 r. jest związana z podpisaniem umowy przez 
MGOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
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