
 

Uchwała Nr X/77/2003 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 24 października 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 i wydatki budżetu o kwotę  180.000 zł.- 

 

                                

       

  DOCHODY  WYDATKI 

 

 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo       200 

Rozdz.01095 Pozostała działalność    200 

  §  075   dochody z najmu i dzierżawy  

    składników majątkowych    200 

 

Dział 600   Transport i łączność     12.000 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne     12.000 

  §   244   dotacje otrzymane z funduszy    

    celowych na realizację zadań 

    bieżących jednostek sektora 

    finansów publicznych     12.000 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa    80.000 

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i  

  nieruchomościami      80.000 

  §   075   dochody z najmu i dzierżawy  

    składników majątkowych     10.000  

  §   084   wpływy ze sprzedaży składników 

    majątkowych       70.000 

 

 

 

 



- 2  - 

   DOCHODY WYDATKI 
Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

  fizycznych i od innych jednostek 

  nie posiadających osob. prawnej  35.800 

rozdz.75615 wpływy z podatku rolnego, podatku  

  leśnego, podatku od czynności  

  cywilnoprawnych oraz podatków 

  o opłat lokalnych od osób prawnych 

  i innych jednostek organizacyjnych 35.800 

  §   033   podatek leśny     10.000 

  §   034   podatek od środków transportowych 15.800 

  §   050   podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000 

 
Dział 801   Oświata i wychowanie     1.500 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe      1.500 

  §   075   dochody z najmu i dzierżawy  

    składników majątkowych       1.500 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona     500 

    środowiska 

rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg     500 

  §   069   wpływy z różnych opłat       500 

 

Dział 926   Kultura fizyczna i sport   50.000 

Rozdz.92601 Obiekty sportowe     50.000 

  §   083   wpływy z usług     50.000 

 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo           22.500 

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i 

    sanitacyjna wsi        22.500 

  §   4260  zakup energii        20.000 

  §   4270  zakup usług remontowych       2.500 

 

Dział 600   Transport i łączność       12.000 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne       12.000 

  §   4270  zakup usług remontowych      12.000 

 

Dział 750   Administracja publiczna       5.000 

Rozdz.75023 Urzędy gmin          5.000 

  §   4300  zakup usług pozostałych       5.000 

 

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona    44.000 

    p-poż. 

Rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne      34.000 

  §   3030  różne wydatki na rzecz osób       5.000  

       fizycznych     

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia     15.000 

  §   4260  zakup energii         8.000 

  §   4270  zakup usług remontowych       1.000 

  §   4300  zakup usług pozostałych       5.000 



- 3  - 

DOCHODY   WYDATKI 

Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej  

  Straży Pożarnej        10.000 

  §   6620  dotacje celowe przekazane dla 

  powiatu na inwestycje i zakupy 

  inwest. realizowane na podst. 

  porozumień pomiędzy j.s.t      10.000 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie        1.500 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe         1.500 

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia      1.500 

 

Dział 926   Kultura fizyczna i sport      95.000 

Rozdz.92601 obiekty sportowe        95.000 

  §   3020  nagrody i wydatki osobowe nie  

       zaliczone do wynagrodzeń       7.000 

  §   4010  wynagrodzenia osobowe pracowników      65.000 

  §   4110  składki na ubezpieczenia społeczne     12.000 

  §   4120  składki na Fundusz Pracy           1.500 

  §   4260  zakup energii         8.700 

  §   4410  podróże służbowe krajowe         800 

 

 

Dochody budżetu po zmianach 22.452.322 zł.- 

Wydatki budżetu po zmianach 23.689.324 zł.- 

 

§  2 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków budżetu 

          

     DOCHODY    WYDATKI 

 

 

Zmniejsza się; 

Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w  

  energię, gaz i wodę     140.500 

rozdz.40002 dostarczanie wody      140.500 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek      140.500  

        budżetowych 

    -wodociąg Os.W-wska dokument-80.500 

    -wodociąg Karczówek dokument-60.000 

 

 

Dział  854  Edukacyjna opieka wychowawcza    20.000 

Rozdz.85404 Przedszkola        20.000 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek       20.000 

        budżetowych 

    - kontynuacja budowy przedszkola 

    na Os. Ługi  

 



- 4  - 

 

 

DOCHODY    WYDATKI 

Dział  710  Działalność usługowa       24.000 

Rozdz.71095 pozostała działalność       24.000 

  §   4300  zakup usług pozostałych      24.000 

 

a zwiększa się; 

 

Dział 600   Transport i łączność      180.500 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne      180.500 

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia    100.000 

  §   4300  zakup usług pozostałych      80.500 

 

Dział 750   Administracja publiczna       4.000 

Rozdz.75095 Pozostała działalność        4.000 

  §   4300  zakup usług pozostałych       4.000 

 

zmniejsza się; 

 

Dział  851  Ochrona zdrowia        10.000 

Rozdz.85149 programy polityki zdrowotnej     10.000 

  §   4300  zakup usług pozostałych      10.000 

 

a zwiększa się; 

 

Dział  750  Administracja publiczna      10.000 

Rozdz.75023 Urzędy gmin         10.000 

  §   4300  zakup usług pozostałych      10.000 

 

 

§  3 

 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków 

budżetu. 

 

Dział 600   Transport i łączność      

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne        

 

Zmniejsza się; 

 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek        20.000  

        budżetowych 

    (rondo w Otwocku Małym) – dokumentacja 

 

a zwiększa się; 

 

  §   4300  zakup usług pozostałych      20.000 

 



- 5  - 

 

 

Dział 750   Administracja publiczna 

Rozdz.75023 Urzędy gmin 

 

Zmniejsza się; 

  §   6060  wydatki na zakupy inwestycyjne 

    jednostek budżetowych       6.000 

    (zakup komputera z oprogramowaniem) 

 

a zwiększa się; 

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia     6.000 

 

 

 

§  4 

  

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§  5 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§  6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

           Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Karczewie 

 mgr inż. Waldemar Pawlik 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 
 

 
Dot. § 1 

Zwiększa się dochody budżetu o kwoty pochodzące z; 

- wpływów za dzierżawę terenu łowieckiego  -    200 

- dotacji z terenowego Funduszu Ochrony  Gruntów  

  Rolnych         - 12.000 

- wpływów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży 

  składników majątkowych      -    80.000 

- wpływów podatkowych od osób prawnych   - 35.800 

  (bieżąca korekta planu) 

- wpłaty szkoły podstawowej z tytułu najmu sal -  1.500 

- wpłat środków uzyskanych przez MHS   - 50.000 

 

Dochody powyższe przeznacza się na dofinansowanie zadań w 

następujących działach; 

 

- Rolnictwo i łowiectwo      - 22.500 

  Stacja Wodociągowa w Glinkach 

- Transport i łączność      - 12.000 

  drogi w Otwocku Małym 

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.  - 44.000 

a) bieżąca działalność OSP  34.000 
b) dotacja dla PSP Otwock   10.000 

- Oświata i wychowanie      -  1.500 

- Kultura fizyczna i sport     -    95.000 

 

Dot. § 2 § 3 

 

Zmiany pomiędzy działami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale. 

 


