
 

Uchwała Nr   XVIII/143/2004 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia  17 czerwca  2004 roku 

 

w sprawie zmian w budżecie na 2004r. 

 
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 ze zm.) 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę  21.908 zł.- 

 

   DOCHODY WYDATKI 

 

Dział 750   Administracja publiczna   15.500  

Rozdz.75023 Urzędy gmin      15.500 

  §  0970  wpływy z różnych dochodów   15.500 

 

Dział 758   Różne rozliczenia      3.408   

Rozdz.75805 Część rekompensująca subwencji  

  ogólnej dla gmin      3.408   

  §  2920  subwencje ogólne z budżetu państwa  3.408 

 

Dział 750   Administracja publiczna         671 

Rozdz.75023 Urzędy gmin        671 

  § 4530   podatek od towarów i usług VAT    671 

 

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

    narodowego         18.237 

rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice  

  i kluby.         18.237 

  §  2550  dotacje z budżetu dla instytucji  

  kultury          18.237 

 

Dział 852   Pomoc społeczna       3.000  3.000 

 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz  

  składki na ubezpieczenia emerytalne  

  i rentowe z ubezpieczenia  

  społecznego       3.000  3.000 

  §   6310  dotacje celowe przekazane z budżetu  

  państwa na inwestycje z zakresu adm. 

  rządowej oraz innych zadań zleconych  3.000   

  §   6060  wydatki na zakupy inwestycyjne  

  jednostek budżetowych        3.000 

  (zadania zlecone) 



 

- 2  - 

 

§ 2 

 

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 88.344 zł.- 

              

   DOCHODY WYDATKI 

 

Dział 852   Pomoc społeczna         88.344  88.344 

Rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz  

  składki  na ubezpieczenie społeczne 77.000   77.000 

  

  §   2010  dotacje celowe otrzymane        

    z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

     zadań zleconych gminom ustawami    77.000 

  §  3110  świadczenia społeczne               77.000 

    (zadania zlecone) 

 

rozdz.85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne  

    i wychowawcze       11.344   11.344 

  §   2010  dotacje celowe otrzymane        

    z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

     zadań zleconych gminom ustawami    11.344   

  §   3110  świadczenia społeczne                   11.344 

     (zadania zlecone) 

 

Dochody budżetu po zmianach 20.598.925 zł.- 

Wydatki budżetu po zmianach 22.299.796 zł.- 

 

§  3 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków 

budżetu: 

Zmniejsza się; 

 

Dział 750   Administracja publiczna      11.721 

Rozdz.75023 Urzędy gmin         11.721 

  §  4300  zakup usług pozostałych      11.721 

 

a zwiększa się: 

Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

  elektryczną gaz i wodę        5.564 

rozdz.40002 Dostarczanie wody         5.564       

  §  6050  wydatki inwestycyjne jednostek  

  budżetowych          5.564 

    (zdrój ul. Armii Krajowej) 
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Dział 900   Gospodarka Komunalna i ochrona  

  Środowiska         6.157 

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód    6.157 

  §  6050  wydatki inwestycyjne jednostek  

  budżetowych         6.157 

    (kanalizacja sanitarna ul. Redutowa) 

 

 

                               §  4  

 

 

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach dochodów i 

wydatków budżetu. 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie      

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 

 

Zmniejsza się:      

  §   2010  dotacje celowe otrzymane        

    z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

     zadań zleconych gminom ustawami     1.448   

  §   3110  świadczenia społeczne                   1.448 

 

 a zwiększa się: 

   

  §   2030  dotacje celowe przekazane z budżetu  

  państwa na realizację zadań  

  bieżących gmin        1.448 

  §   3240  stypendia oraz inne formy pomocy  

  dla uczniów         1.448 

 

 

                               §  5   

  

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego 

Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.     

                                                                               

  §  6 

                                                                                                

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
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   §  7 

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

   §  8 

 

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 

 
 

§ 1 

-Zwiększa się dochody o część rekompensującą subwencji ogólnej 

przyznaną z Ministerstwa Finansów w W-wie w kwocie 3.408 zł.-  

Przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla MGOK. 

- Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie  

3.000 zł.- z przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne 

gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy w dnia  

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. na 

utworzenie nowych stanowisk pracy, zakupu sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania komputerowego posiadającego 

homologację (środki w dyspozycji MGOPS). 

- Zwiększa się dochody o darowizny przekazane przez: MiniBus, 

Lingwistę, LIMAPOL, Aplex Bis, Mazur, Frączak, oraz sponsoring 

Mazur, PZU z przeznaczeniem na organizację  Dni Karczewa. 

§ 2 

Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego został zmniejszony 

plan dotacji na 2004r. na zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 77.000 zł.- 

Oraz na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 

11.344 zł.- 

§ 3 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków budżetu 

w szczegółowości jak w uchwale. 

 

 

 

 

 

 


