
 

Uchwała Nr XIII/93/2003 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 30 grudnia 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  71.300 zł.- 

 

       

  DOCHODY  WYDATKI 

 

 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo       255 

Rozdz.01095 Pozostała działalność    255 

  §  075   dochody z najmu i dzierżawy  

    składników majątkowych    255 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa     9.285 

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i  

  nieruchomościami       9.285 

  §   075   dochody z najmu i dzierżawy  

    składników majątkowych      1.835  

  §   083   wpływy z usług       6.500   

  §  091   odsetki od nieterminowych wpłat 

    z tytułu podatków i opłat   900 

    §  092   pozostałe odsetki      50 

 
Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

  fizycznych i od innych jednostek 

  nie posiadających osob. prawnej   45.410 

rozdz.75616 wpływy z podatku rolnego,    18.500 

    podatku leśnego, podatku od  

  spadków i darowizn, podatku od 

  czynności cywilnoprawnych oraz  

  podatków i opłat lokalnych od 

  osób fizycznych 
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DOCHODY  WYDATKI 

  §  013   wpływy z opłaty  

  restrukturyzacyjnej   18.500 

Rozdz.75618 wpływy z innych opłat  

  stanowiących dochody jednostek  

  Samorządu terytorialnego na  

  podstawie ustaw    26.910 

  §   041   wpływy z opłaty skarbowej  11.100 

  §   048   wpływy z opłat za zezwolenia  

  na sprzedaż alkoholu   15.810 

 
Dział 801   Oświata i wychowanie    1.150 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe       650 

  §   075   dochody z najmu i dzierżawy  

    składników majątkowych      650 

Rozdz.80110 Gimnazja        500 

  §   075   dochody z najmu i dzierżawy  

    składników majątkowych      500 

 

Dział 854   Edukacyjna opieka społeczna     200 

Rozdz.85404 Przedszkola         80 

  §   069   wpływy z różnych opłat       80 

 

Rozdz.85495 Pozostała działalność      120 

    §   083   wpływy z usług      120 

  

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona   

    środowiska     15.000 

rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 15.000 

    wód        

  §   629   środki na dofinansowanie  

    własnych inwestycji gmin,  

    pozyskane z innych źródeł  15.000 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo            6.500 

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i 

    sanitacyjna wsi         6.500 

  §   4100  wynagrodzenia agencyjno- 

    prowizyjne          2.000 

  §   4260  zakup energii         4.500   

 

Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w  

    energię elektryczną i wodę      10.000 

Rozdz.40002 dostarczanie wody        10.000 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek        10.000  

        budżetowych 

    (wodociąg Karczówek) 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa       1.675 

Rozdz.70005 gospodarka gruntami i  

    nieruchomościami         1.675 
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             DOCHODY    WYDATKI 

 

  §   4260  zakup energii        700   

  §   4300  zakup usług pozostałych      975 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie        14.590 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe         14.590 

  §   4260  zakup energii         14.590 

 

Dział 851   Ochrona zdrowia         15.810 

Rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi      15.810 

  §   4300  zakup usług pozostałych       15.810 

 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza      17.725 

Rozdz.85404 Przedszkola          17.725 

  §   4260  zakup energii         17.725 

 

Dział  900  Gospodarka komunalna i ochrona 

    Środowiska       5.000 

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi    5.000 

  §   4300  zakup usług pozostałych    5.000 

     

§  2 

 

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 142.100 zł.- 

 

 

Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w  

    energię elektryczną i wodę  98.000   98.000 

Rozdz.40002 dostarczanie wody    98.000   98.000 

  §   629   środki na dofinansowanie  

    własnych inwestycji gmin 

    pozyskane z innych źródeł      98.000 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek      98.000 

        budżetowych 

    (wodociąg Karczówek) 

 

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i  

  ochrona p-poż.     2.100 2.100 

Rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne   2.100 2.100 

  §   097   wpływy z różnych dochodów   2.100 

  §   6060  zakupy inwestycyjne jednostek  

  budżetowych        2.100 

    (wpłata własna na zakup zestawu 

    ratownictwa przedmedycznego) 
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             DOCHODY    WYDATKI 

 

 

Dział  900  Gospodarka komunalna i ochrona 

    środowiska     42.000 42.000 

Rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona 

    wód      42.000 42.000 

  §   629   środki na dofinansowanie  

    własnych inwestycji gmin 

    pozyskane z innych źródeł      42.000 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek   42.000 

        budżetowych 

    (kanalizacja Wschodnia, Podlaska) 

 

 

§  3 

 

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 240.000 zł;- 

 

 

Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w  

    energię elektryczną i wodę      240.000 

Rozdz.40002 dostarczanie wody        240.000 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek     240.000 

        budżetowych 

    (wodociąg Karczówek) 

 

 

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 240.000 zł. 

który miał być sfinansowany pożyczką preferencyjną z WFOŚiGW  

w Warszawie. 

Brak realizacji powyższego zadania. 

 

 

Dochody budżetu po zmianach 22.440.248 zł.- 

Wydatki budżetu po zmianach 23.437.250 zł.- 

 

§  4 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków budżetu 

 

Zmniejsza się: 

 

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa     

  Narodowego       30.000 

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice  

  i kluby        30.000 
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DOCHODY    WYDATKI 

 

   §  2550  Dotacja podmiotowa z budżetu  

  otrzymana przez instytucję kultury  30.000 

 

a zwiększa się: 

 

Dział 757   Obsługa długu publicznego    30.000 

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, 

    kredytów i pożyczek jednostek 

    Samorządu terytorialnego    30.000 

§   8070    odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych    

       papierów wartościowych oraz od krajowych  

       pożyczek i kredytów             30.000 

 

 

§  5 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków 

budżetu (dotyczy zadań inwestycyjnych). 

 

Dział 600   Transport i łączność      

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne        

 

Zmniejsza się; 

 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek        23.000  

        budżetowych 

    (rondo w Otwocku Małym) – dokumentacja 

 

a zwiększa się; 

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia     10.000 

  §   4300  zakup usług pozostałych      13.000 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa        

Rozdz.70005 gospodarka gruntami i  

    nieruchomościami          

   

Zmniejsza się; 

 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek           850 

        budżetowych 

    (wykup działki) 

a zwiększa się; 

   

  §  4270   zakup usług remontowych     850 
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DOCHODY    WYDATKI 

 

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i  

  ochrona p-poż.           

Rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne  

 

Zmniejsza się; 

   

  §   6060  zakupy inwestycyjne jednostek  

  budżetowych         

    (zestaw ratownictwa  

  przedmedycznego)        3.500 

 

a zwiększa się; 

 

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia     3.500 

 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza       

Rozdz.85404 Przedszkola           

     

Zmniejsza się; 

 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek    20.000 

    (budowa przedszkola „Ługi”)      

a zwiększa się: 

  §   4300  zakup usług pozostałych     20.000 

  

§  6 

  

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego  

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Nowe brzmienie powyższego planu przedstawia załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§  7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§  8 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§  9 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         

 Przewodniczący  

      Rady Miejskiej w Karczewie 

           mgr inż. Waldemar Pawlik 



                Zał. Nr 1 do 

Uchwały nr XIII/93/2003 

Rady Miejskiej 

w Karczewie 

z dnia 30 grudnia 2003r. 

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

NA 2003 ROK 

Lp.  Kwota w zł.  

1 2 3 4 

 

1 

 

Stan funduszu na początek roku 

 

27.500 

 

 

2 

 

Przychody w tym: 

-zezwolenie na usuwanie drzew 

-przelewy 

-odsetki 

- wpływy z różnych dochodów 

 

57.000 

3.000 

50.000 

2.000 

2.000 

 

3 Wydatki w tym na: 

 

 

77.500 

 

23.000 

 

8.100 

 

11.000 

 

10.000 

 

4.000 

 

 

8.000 

 

 

 

4.000 

 

2.000 

3.000 

4.400 

 

 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych 

 

Odmulanie zbiornika wodnego 

 

Odłapywanie bezpańskich zwierząt 

 

Sterylizacja zwierząt 

 

Zadrzewianie i konserwacja 

drzewostanu 

 

Dofinansowanie modernizacji 

opryskiwaczy u rolników 

indywidualnych 

 

Pielęgnacja drzew na terenie miasta 

 

Zakup pojemników na świetlówki 

Sprzątanie świata 

Inne wydatki funduszu 

 

4 

 

Stan funduszu na koniec roku 

 

7.000 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Karczewie 

mgr inż. Waldemar Pawlik 

 


