
 

Uchwała Nr XVII/141/2004 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia  28 maja  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  116.688 zł.- 

 

      

   DOCHODY WYDATKI 

 

Dział 750   Administracja publiczna    4.100   

Rozdz.75023 Urzędy gmin       4.100   

  §   0960  otrzymane spadki, zapisy i  

  darowizny w postaci pieniężnej   4.100 

 

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

    fizycznych i od innych jednostek 

    nie posiadających osbow.prawne oraz  

  wydat. związane z ich poborem      90.100 

rozdz.75615 wpływy z podatku rolnego, podatku  

  leśnego, podatku od czynności  

  cywilnoprawnych, podatku od spadków  

  i darowizn oraz podatków i opłat  

  lokalnych      80.100 

  §   0310  podatek od nieruchomości   16.000 

  §   0320  podatek rolny      8.000 

  §   0330  podatek leśny      4.000 

  §   0340  podatek od środków transportowych 28.100  

  §   0500  podatek od czynności cywilnoprawnych 22.000 

  §   0910  odsetki od nieterminowych wpłat   

    z tytułu podatków i opłat    2.000 

 

rozdz.75621 udziały gmin w podatkach  

  stanowiących dochód budżetu państwa 10.000 

  §   0020  podatek dochodowy od osób prawnych 10.000 
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   DOCHODY WYDATKI 

 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie      100 

Rozdz.80104 Przedszkola        100 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek  

    budżetowych (Przedsz.os.”Ługi”)    100 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona  

  Środowiska         94.100 

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód    94.100 

  §   6050  wydatki inwestycyjne jednostek  

    budżetowych         94.100 

    (kanal. ul. Podchorążych 94.000 zł.) 

    (kanal. ul. Mickiewicza 100 zł.) 

 

W ramach zadań zleconych  

 

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy 

       państwowej, kontroli i ochrony prawa 

    oraz sadownictwa     12.040 12.040 

rozdz.75113 wybory do Parlamentu Europejskiego 12.040 12.040 

  §   2010  dotacje celowe przekazane z budżetu  

  państwa na zadania zlecone związane z 

      przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 

    Europejskiego     12.040 

  §   3030  różne wydatki na rzecz osób       

  fizycznych         12.040 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie     1.448  1.448 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe      1.448  1.448 

  §   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 

 

Dział 852   Pomoc społeczna       9.000  9.000 

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz  

  składki na ubezpieczenia emerytalne  

  i rentowe z ubezpieczenia  

  społecznego       9.000  9.000 

  §   2010  dotacje celowe przekazane z budżetu  

  państwa na realizację zadań bieżących  

  z zakresu administracji rządowej oraz  

  innych zadań zleconych gminom  

  (związkom gmin) ustawami    5.000 
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 DOCHODY   WYDATKI 

 

 

 §   6310  dotacje celowe przekazane z budżetu  

  państwa na inwestycje z zakresu adm. 

  rządowej oraz innych zadań zleconych  4.000   

  §   4010  wynagrodzenie osobowe pracowników     3.000   

  §   4110  Składki na ubezpieczenie społeczne       560 

  §   4120  Składki na Fundusz Pracy      80 

  §   4210  Zakup materiałów i wyposażenia      1.360 

  §   6060  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  

            budżetowych          4.000 

 

 

 

Dochody budżetu po zmianach 20.665.361 zł.- 

Wydatki budżetu po zmianach 22.366.232 zł.- 

 

       

§  2 

 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków 

budżetu: 

 

Zmniejsza się; 

 

Dział 758   Różne rozliczenia         7.800 

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe      7.800 

  §  4810  Rezerwy          7.800 

 

a zwiększa się: 

 

Dział 710   Działalność usługowa       2.800 

rozdz.71004 plany zagospodarowania       2.800 

  przestrzennego        

  §  6050  wydatki inwestycyjne jednostek  

  budżetowych         2.800 

 

Dział 750   Administracja publiczna      5.000 

Rozdz.75023 Urzędy gmin         5.000          

  §   4300  zakup usług pozostałych      5.000
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                               §  3                                                                                                                         

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 

   §  4 

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

   §  5 

 

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 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie w kwocie 

9.000 zł.- z przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne 

gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, tj.  

-na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – na 

utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu 

komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego 

homologację., 

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 12.040 zł.- 

Z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów d Parlamentu 

Europejskiego. 

Dotacja z Mazowieckie Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.448 zł.- 

Z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, 

przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, 

obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł.- dla 

uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół 

podstawowych w roku 2004/2005. 

 

§ 2 

W związku ze zwiększeniem wpływów z podatków, zwiększa się 

wydatki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej 

w ul. Podchorążych- w kwocie 94.000 zł.- ul. Mickiewicza – w 

kwocie 100 zł.- oraz Przedszkola os. „Ługi”- w kwocie 100 zł.- 

 

 

 

 

 

 


