
Uchwała  Nr XXXIV/257/2009                        
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

  z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2009 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 2009 r. 
zgodnie z załącznikiem Nr 1, który stanowi integralną część do 
niniejszej uchwały. 

§ 2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2009 r. 
zgodnie z załącznikiem Nr 2, który stanowi integralną część do 
niniejszej uchwały. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
        mgr Danuta Żelazko



Uzasadnienie
§ 1
Zmiany w załączniku Nr 1:
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 48.424 zł. w związku z :
- otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych w latach ubiegłych o kwotę 4.000 zł. wraz z 
należnymi odsetkami o kwotę 150 zł.
- należnymi gminie 20 % dochodów z tytułu świadczeń 
wypłacanych z funduszu alimentacyjnego o kwotę 20.000 zł.
- otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów – 24.274 zł.
§ 2
Zmiany w załączniku Nr 2:
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 48.424 zł. w związku ze 
zwiększeniem dochodów. Zwiększenia po stronie wydatków będą 
przeznaczone na:
- zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych w kwocie 4.000 zł. wraz z odsetkami 150 zł.
- pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych w kwocie 20.000 zł. w ramach zadań własnych 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 24.274 zł. przez 
Urząd Miejski.

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach planu 
finansowego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Otwocku Wielkim 
w kwocie 3.510 zł. środki te będą przeznaczone na zakup 
krzeseł do świetlicy szkolnej i opłatę usługi transportowej.

Dokonuje zmian pomiędzy rozdziałami w ramach planu finansowego 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.000 
zł. w związku z oszczędnościami na dodatkach mieszkaniowych i 
koniecznością zabezpieczenia wypłat zasiłków celowych przed 
zbliżającymi się świętami wielkanocnymi.
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