
 

Uchwała Nr IX/63/2003 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 4 sierpnia 2003 roku 

 

w sprawie zmian w budżecie na 2003r. 

 

 
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.109, art.112 art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr15 poz.148) 

uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  339.012 zł.- 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  475.212 zł. - 

                                

       

  DOCHODY  WYDATKI 

 

Dział 758   Różne rozliczenia                  57.262  

Rozdz.75805 Część rekompensująca subwencji     57.262 

    ogólnej 

  §   292   Subwencje ogólne z budżetu         57.262  

  państwa    

 

Dział 750   Administracja publiczna            15.000 

Rozdz.75023 Urzędy gmin                        15.000 

  §  097   wpływy z różnych dochodów          15.000 

 

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  2.100 

    p-poż. 

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne           2.100 

  §   097   wpływy z różnych dochodów           2.100 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie                  400 

Rozdz.80110 Gimnazja                              400 

  §   069   wpływy z różnych opłat                400     

 

Dział 853   Opieka społeczna                      100 

Rozdz.85303 Ośrodki wsparcia                      100 

  §   092   pozostałe odsetki                     100 
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  DOCHODY  WYDATKI 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona   550 

    Środowiska 

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  500 

  §   069   wpływy z różnych opłat     500 

rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg    50 

  §   069   wpływy z różnych opłat      50 

 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo           5.000 

Rozdz.01030 Izby rolnicze         5.000 

  §  2850  wpływy gmin na rzecz izb rolniczych     5.000 

 

Dział 600   Transport i łączność       43.312 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne       43.312 

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia     28.312 

  §   4300  zakup usług pozostałych      15.000 

 

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona    27.100 

    p-poż. 

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne      27.100 

  §   3030  różne wydatki na rzecz osób       5.000  

       fizycznych     

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia      5.000 

  §   4260  zakup energii         5.000 

  §   4270  zakup usług remontowych       1.500 

  §   4300  zakup usług pozostałych       5.000 

  §   6060  wydatki na zakupy inwestycyjne      5.600 

    jednostek budżetowych 

 

Dział 750   Administracja publiczna            33.600 

Rozdz.75023 Urzędy gmin                        16.700  

  §  096   otrzymane spadki, zapisy i  

  darowizny w postaci pieniężnej     16.700 

rozdz.75095 Pozostała działalność              16.900 

  §  270   Środki na dofinansowanie własnych  16.900 

    zadań bieżących gmin, powiatów, 

    samorządów województw, pozyskane  

  z innych źródeł 

 

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa     33.600 

            narodowego 

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice    33.600

    i kluby 

  §  2550  dotacja podmiotowa z budżetu dla 

    instytucji kultury       11.700 

  §   2552  dotacja podmiotowa z budżetu dla     16.900 

    instytucji kultury 

  §   6060  wydatki na zakupy inwestycyjne  

    jednostek budżetowych        5.000 
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 DOCHODY   WYDATKI 

 

 

Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w      98.000   98.000 

       energię elektryczną, gaz i wodę 

rozdz.40002 dostarczenie wody                  98.000   98.000 

  §  629   środki na inwestycje pozyskiwane   98.000          

            z innych źródeł    

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek     98.000  

        budżetowych 

    (wodociąg ul. Karczówek) 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa            90.000 

Rozdz.70005 gospodarka gruntami i nier.        90.000 

  §   084   wpływy ze sprzedaży składników 

    majątkowych                        90.000 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona     90.000 

    środowiska     

Rozdz.90015 oświetlenie ulic placów i dróg     90.000 

  §  4260  zakup energii         90.000 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona     42.000   42.000 

    środowiska  

rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona      42.000   42.000 

    wód 

  §  629   środki na inwestycje pozyskiwane   42.000 

    z innych źródeł    

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek     42.000  

        budżetowych 

   (kanalizacja ul. Podlaska, Wschodnia)  

 

 
§  2 

 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 136.200 zł.- 

zwiększając deficyt budżetu Gminy, który będzie sfinansowany z 

przyznanej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. 

 
Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w         136.200 

       energię elektryczną, gaz i wodę 

rozdz.40002 dostarczenie wody           136.200     

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek            136.200  

        budżetowych 

    (wodociąg ul. Karczówek) 
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Dochody budżetu po zmianach 22.232.041 zł.- 

Wydatki budżetu po zmianach 23.469.043 zł.- 

 

 

§  3 

 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków na 

zadania inwestycyjne. 

          

     DOCHODY    WYDATKI 

Zmniejsza się; 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna        171.800 

Rozdz.90001 Budowa kanalizacji w mieście      165.800 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek      165.800  

        budżetowych 

    (kanalizacja w ul. Podchorążych,  

  Ordona, Redutowa, Boh.Powst.List.) 

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg         6.000 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek     6.000  

        budżetowych 

    - oświetlenie w Całowaniu. 

 

a zwiększa się; 

 

Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w        171.800 

  Energię elektryczną, gaz i wodę 

Rozdz.40002 Dostarczanie wody          171.800 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek       171.800  

        budżetowych 

    - zdrój uliczny w ul. Armii Krajowej 

    przy ul. Dojazd – 6.000 zł.- 

   - wodociąg w ul. Karczówek – 165.800 

   ( w tym 62.000 – środki własne 

   103.800 zl. WFOSiGW.  

 

 

§  4 

 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi budżetu. 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna 

Rozdz.90015 oświetlenie ulic placów i dróg    

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek     

        budżetowych 
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zmniejsza się; 

 

- oświetlenie w Całowaniu      84.000 

 

a zwiększa się; 

 

- oświetlenie Zagóry        1.500 

- budowa oświetlenia drogowego wnioskowanego   82.500 

  do uzyskania dotacji Wojewody na 2003r. 

  (Ostrówiec, Otwock Wielki, Janów-Brzezinka, 

  Sobiekursk-Łukówiec). 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§  5 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§  6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        

 

PRZEW0DNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

mgr inż. Waldemar Pawlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 
 
Dot. § 1 

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 25.773 zł.- 

Z przeznaczeniem na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum 

w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przyznał dotacje 

celowe z przeznaczeniem na: 

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przeznaczonej 

jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej 

podręczniki szkolne o wartości do 100 zł.- dla uczniów 

podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół 

podstawowych roku szkolnym 2003/2004 w wysokości 2.240. 

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako 

zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł.-, 

obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory 

szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach 

pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. 

 

Dot. § 2 

Kwotę 9.000 zł.- przeznacza się na wykup działki zajętej pod 

ulicę Otwocką w Karczewie. 

 


