
 

Uchwała Nr XIX/147/2004 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 29 lipca 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  50.859 zł.- 

 

   DOCHODY WYDATKI 

 

Dział 750   Administracja publiczna    4.500  

Rozdz.75023 Urzędy gmin       4.500 

  §  0960  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

    w postaci pieniężnej     3.000 

  §  0970  wpływy z różnych dochodów    1.500 

 

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób      

  fizycznych i od innych jednostek  

  nieposiadających osobowości prawnej  

  oraz wydatki związane z ich poborem  4.000 

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  

  dochody jednostek samorządu  

  terytorialnego na podstawie ustaw  4.000   

  §  0480  wpływy z opłat za zezwolenia na  

  sprzedaż alkoholu      4.000 

 

Dział 851   Ochrona zdrowia         4.000 

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi      4.000 

  §  4300  zakup usług pozostałych       4.000 

 

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

    narodowego          4.500 

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice  

  i kluby.          4.500 

  §  2550  dotacje z budżetu dla instytucji       

      kultury           4.500

                                  

Dział 852   Pomoc społeczna (zadania zlecone) 25.855 25.855 

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz  

  składki na ubezpieczenia emerytalne  

  i rentowe z ubezpieczenia  

  społecznego         855    855 



 2 

   DOCHODY WYDATKI 

  §   2010  dotacje celowe otrzymane        

    z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

     zadań zleconych gminom ustawami       855 

  §  4300  zakup usług pozostałych                        855 

 

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz  

  składki na ubezpieczenie społeczne  25.000  25.000 

  §   2010  dotacje celowe otrzymane        

    z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

     zadań zleconych gminom ustawami     25.000 

  §  3110   świadczenia społeczne       25.000 

 

Dział 926   Kultura fizyczna i sport     10.000   10.000 

Rozdz.92601 Obiekty sportowe       10.000   10.000 

  §  0830  wpływy z usług       10.000  

  §  4300  zakup usług pozostałych      10.000 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

            środowiska         6.504    6.504 

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg     6.504    6.504 

  §   2010  dotacje celowe otrzymane z budżetu  

  państwa na realizację zadań bieżących 

  z zakresu administracji rządowej  

            oraz innych zadań zleconych gminom 

  ustawami         6.504 

  §  4260  zakup energii         6.504 

                             

Dochody budżetu po zmianach 20.649.784 zł.- 

Wydatki budżetu po zmianach 22.350.655 zł.- 

 

                               §  2 

 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu  

 

Zmniejsza się: 

 

Dział 750   Administracja publiczna     253.432 

Rozdz.75023 Urzędy gmin        253.432 

  §   4010  wynagrodzenia osobowe pracowników   218.680 

  §   4110  składki na ubezpieczenie społeczne          30.425  

  §   4120  składki na Fundusz Pracy                     4.327 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie        78.000 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe        78.000 

  §   4010  wynagrodzenia osobowe pracowników    78.000 
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a zwiększa się:          DOCHODY WYDATKI 

 

Dział 600   Transport i łączność       58.000 

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne      58.000 

   §   4270 zakup usług remontowych 

    (remont dróg gminnych w tym 10.000 

            remont ul. Mickiewicza)      58.000 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa      10.000 

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i  

  nieruchomościami          10.000 

   §   4270 zakup usług remontowych 

    (remont budynku „agronomówki”  

  w Sobiekursku)        10.000

        

Dział 750   Administracja publiczna       3.000 

Rozdz.75095 Pozostała działalność        3.000 

  §    4270 zakup usług remontowych       3.000 

               

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona    

  środowiska           260.432 

Rozdz.90095 Pozostała działalność      260.432 

   §   4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   218.680 

   §   4110 składki na ubezpieczenie społeczne    30.425 

   §   4120 składki na Fundusz Pracy       4.327 

   §   4270 zakup usług remontowych       7.000 

 

                  §  3 

 

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach dochodów  

budżetu. 

    

Dział 750   Administracja publiczna      

Rozdz.75023 Urzędy gmin        

 

Zmniejsza się: 

   §  0970  wpływy z różnych dochodów     11.780 

 

a zwiększa się: 

   §  0960  otrzymane spadki, zapisy i  

  darowizny w postaci pieniężnej    11.780 

 

                              §  4 

 

Dokonuje się zmian środków pochodzących z wpływów z opłat  

za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.  

Aktualny plan w wysokości 177.400 będzie podzielony w sposób 

następujący: 

- Urząd 12.660  

- MGOPS 84.470 

- MGOSŚ 80.270                  
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  §  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. 

 

   §  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 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 
§ 1 

 

- Zwiększa się dochody o darowizny przekazane przez: Bank 

Spółdzielczy Karczew, Nikator, P. Feller, z przeznaczeniem na 

organizację  Dni Karczewa. 

- W związku ze zwiększeniem wpływów ze sprzedaży alkoholu 

zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na MGOPS na akcję „Lato 

w mieście”. 

- W związku ze zwiększeniem dochodów własnych Miejskiej Hali 

Sportowej zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup 

usług. 

- Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie  

855 zł.- z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia w 

jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych  

do obsługi świadczeń rodzinnych. 

- Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie  

25.000 zł.- z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy 

społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligatoryjnych. 

- Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie  

6.504 zł.- z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych  

w 2003 r. w województwie mazowieckim z tytułu finansowania 

oświetlenia dróg publicznych. 

 

§ 2 

 

Wyodrębnia się kwotę na wynagrodzenia i pochodne dla 

pracowników nowo powołanej gminnej jednostki budżetowej – 

Grupa Remontowa w kwocie 253.432 zł. 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale. 

 

§ 3 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach dochodów 

budżetu w szczegółowości jak w uchwale. 
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