
  Uchwała  Nr XXXVII/279/2009     

                                                   Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

     z dnia 24 czerwca 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 wydatków budżetu na 2009 r. 

zgodnie z załącznikiem Nr 2, który stanowi integralną część do 

niniejszej uchwały.  

§ 2 

 

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. 

zgodnie z załącznikiem Nr 3a, który stanowi integralną część 

do niniejszej uchwały. 

§ 3 

 

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych na 2009 r. 

zgodnie z załącznikiem Nr 7, który stanowi integralną część do 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Uzasadnienie 

 

§ 1 

 

Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą: 

- zmniejszenia planowanych środków na utrzymanie grobów 

wojennych o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup 

niezbędnych do utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie 

miasta (kwiaty, ziemia, kwietniki, doniczki itp.) 

- zmniejszenia planowanych środków na promocję zdrowia o kwotę 

15.000 zł. i przeznaczenia ich na zakup niezbędnego aparatu 

dla Pracowni Fizjoterapii. W ramach środków dotacji 

podmiotowej kwota 11.000 zł. zostanie przeznaczona na zakup 

szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób zapisanych 

do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy ryzyka i o 

niskich dochodach, pozostałe  środki (84.000 zł.)będą 

przeznaczone na dofinansowanie zabiegów fizjoterapeutycznych w 

2009 r. 

 
§ 2 

 

Zmiany w załączniku Nr 3a dotyczą wprowadzenia zapisu 

związanego z przeznaczeniem kwoty 15.000 zł. na wydatki 

majątkowe: 

„zakup aparatu dla Pracowni Fizjoterapii na kwotę 15.000 zł. 

(Dział 851 Rozdz.85149 parag.6220).” 

 

§ 3 

 

Zmiany w załączniku Nr 7 dotyczą zmniejszenia kwoty dotacji 

podmiotowej dla SPZZLO w Karczewie o kwotę 15.000 zł.  

Z pozostałej po zmianie kwoty 95.000 zł. będzie sfinansowany: 

- zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób 

zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy 

ryzyka i o niskich dochodach – 11.000 zł. 

- dofinansowanie zabiegów fizjoterapii – 84.000 zł.  


