
Uchwała Nr XXI/166/2004 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 5 listopada 2004 roku 

 

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r. 

 
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 193.333 zł. 

 

   DOCHODY WYDATKI 

Dział 750   Administracja publiczna       5.000 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na  

  prawach powiatu)         5.000 

§   0960    otrzymane spadki, zapisy i 

      darowizny w postaci pieniężnej      5.000 

            

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

    narodowego          5.000 

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 

    i kluby           5.000 

§   2550    dotacja podmiotowa z budżetu  

      otrzymana przez instytucję kultury     5.000 

 

Dział 852   Pomoc społeczna (zadania zlecone)    4.500   4.500 

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  

  usługi opiekuńcze         4.500   4.500 

§   2010    dotacje celowe przekazane      

            z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

     zadań zleconych gminom  

           (związkom gmin) ustawami       4.500 

§   4300    zakup usług pozostałych       4.500

  

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa   4.600 

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i  

  nieruchomościami     4.600 

§    0470   wpływy opłat za zarząd, użytkowanie 

    i użytkowanie wieczyste  

  nieruchomości         3.000 

§    0910   odsetki od nieterminowych wpłat  1.600 
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      DOCHODY  WYDATKI 
Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób  

    fizycznych i innych jednostek  

  nieposiadających osobowości  

  prawnej oraz wydatki związane 

  z ich poborem        123.500  

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od  

  osób fizycznych     1.700 

§   0910    odsetki od nieterminowych wpłat 

      z tytułu podatków i opłat   1.700 

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 

    leśnego, podatku od czynności  

  cywilnoprawnych, podatku od spadków 

  i darowizn oraz podatków i opłat     70.800 

  lokalnych  

§   0330    podatek leśny     9.100 

§   0340    podatek od środków transportowych   32.700 

§   0360    podatek od spadków i darowizn  5.800 

§   0500    podatek od czynności  

            cywilnoprawnych        22.800 

§   0910    odsetki od nieterminowych spłat  

            z tytułu podatków i opłat         400 

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach  

  stanowiących dochód budżetu 

  państwa          51.000 

§   0020    podatek dochodowy od osób  

  prawnych         51.000 

 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo       39.790 

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i 

  sanitacyjna wsi        38.290 

§   4260    zakup energii        38.290 

Rozdz.01030 Izby rolnicze         1.500 

§   2850    wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 

    w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 

    podatku rolnego         1.500     

           

Dział 600   Transport i łączność            7.000 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne        7.000 

§   6050    wydatki inwestycyjne jednostek 

  budżetowych          7.000  

     (Rondo w Otwocku Małym dokumentacja) 

  

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

  środowiska         81.310 

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód    31.300 

§   6050    wydatki inwestycyjne jednostek 

         budżetowych         31.300 

  (kanal.deszcz.ul. Mickiewicza 1.800, 

   kanal.deszcz.ul. Krzewniaka  3.600, 

   kanal.sanit. ul.Podchorążych 25.900) 
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             DOCHODY  WYDATKI 

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg     50.010 

§   6050    wydatki inwestycyjne jednostek 

            budżetowych         15.510 

     (oświetlenie oś. Zagóry 1.600; 

     oświetlenie drogowe 13.910) 

§   4260    zakup energii        18.500 

§   4270    zakup usług remontowych      16.000 

     

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób  

    fizycznych i innych jednostek  

  nieposiadających osobowości prawnej 

                            oraz wydatki związane z ich poborem 22.600  

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  
    dochody jednostek samorządu  

    terytorialnego na podstawie ustaw   22.600 

§   0480    wpływy z opłat za zezwolenie na 

    sprzedaż alkoholu        22.600 

 

Dział 851   Ochrona zdrowia        22.600 

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi     22.600 

§   3110    świadczenia społeczne        5.000 

§   4300    zakup usług pozostałych      17.600 

            (w tym do dyspozycji MGOSŚ–12.600, 

     MGOPS – 10.000) 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

     Środowiska         7.276    7.276 

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami       7.276    7.276 

§   2440    dotacje przekazane z funduszy  

            celowych na realizację zadań  

  bieżących dla jednostek sektora 

  finansów publicznych       7.276 

§   4300    zakup usług pozostałych       7.276 

 

Dział 750   Administracja publiczna      3.857 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na  

  prawach powiatu)        3.857  

§   0960    otrzymane spadki, zapisy i 

      darowizny w postaci pieniężnej     3.857 

            (1.517 + 2.340) 

Dział 801   Oświata i wychowanie      22.000   25.857 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe       15.000   16.517 

§   0830    wpływy z usług       15.000     

§   2220    zakup środków żywności       16.517 

 

Rozdz.80110 Gimnazja        7.000     9.340 

§   0830    wpływy z usług       7.000 

§   2220    zakup środków żywności        9.340 
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§  2 

 

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 10.000 zł. 

  DOCHODY  WYDATKI 

Dział 852   Pomoc społeczna                   10.000    10.000 

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

    składki na ubezpieczenie  

  społeczne       10.000    10.000 

§   2030    dotacje celowe przekazane z  

            budżetu państwa na realizację  

  własnych zadań bieżących gmin 

  (związków gmin)      10.000 

§   3110    świadczenia społeczne       10.000 

 

Dochody budżetu po zmianach 21.103.770 zł.- 

Wydatki budżetu po zmianach 22.804.641 zł.- 

 
   §  3 

 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu. 

 

zmniejsza się: 

Dział 750   Administracja publiczna           7.100 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na  

            prawach powiatu)         7.100 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników            5.000 

§   4210   zakup materiałów i wyposażenia      2.100 

 

Dział 851   Ochrona zdrowia        16.100 

Rozdz.85149 Programy profilaktyki zdrowotnej     16.100 

§   4300    zakup usług pozostałych      16.100 

 

Dział 926   Kultura fizyczna i sport      31.000 

Rozdz.92695 Pozostała działalność       31.000 

§   2820    dotacja celowa z budżetu na  

            finansowanie lub dofinansowanie 

            zadań zleconych do realizacji  

  stowarzyszeniom        31.000 

  

a zwiększa się: 

 

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób  

    fizycznych i innych jednostek  

  nieposiadających osobowości prawnej 

                            oraz wydatki związane z ich poborem     5.000  

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i  

  niepodatkowych należności budżetowych     5.000 

§   4100    wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne           5.000  
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  DOCHODY  WYDATKI 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

  środowiska         49.200 

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód    47.100 

§   6050    wydatki inwestycyjne jednostek     47.100 

  (kanalizacja ul.Chopina 21.100 

             kanalizacja ul.Otwocka 26.000) 

Rozdz.90095 Pozostała działalność        2.100 

§   4210   zakup materiałów i wyposażenia      2.100 

          
   §  4 

 

Dokonuje się zmian w części opisowej str.4,7 Uchwały Nr 

XV/117/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2004 

roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na rok 2004. 

 

Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     27.100 

 
Skreśla się zapis: 

- dofinansowanie świetlic wiejskich 15x 1.500 

(+ remonty 4.600)          27.100 

 

pozycja ta otrzymuje brzmienie: 

  - utrzymanie świetlic wiejskich           27.100 

       

   §  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 

 

Dokonuje się zmian w planie Przychodów i Rozchodów Budżetu 

Gminy na rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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. 
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   Przewodniczący 

                                                                                              Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                                                               mgr inż. Waldemar Pawlik 
 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
§ 1 
Zwiększa się dochody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w 

Karczewie o przekazaną darowiznę na konto Urzędu w kwocie  

5.000;- zł. z przeznaczeniem na zespół Gębule. 

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.500 

zł.- z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

 

Zwiększa się wpływy : 

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości w kwocie 3.000 zł., 

- z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.600 zł. 

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

w kwocie 1.700 zł., 

- z podatku od spadków i darowizn 5.800 zł., 

- z podatku leśnego  9.100 zł., 

- z podatku od środków transportowych – 32.700 zł. 

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 22.800 zł., 

- z podatku dochodowego od osób prawnych – 51.000 zł., 

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat 400 zł. 

 

z przeznaczeniem na  

a) zakup energii w kwocie 38.290 zł. 
b) wpłaty na rzecz izb rolniczych 1.500 zł. 
c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 

- Rondo w Otwocku Małym dokumentacja – 7.000 zł., 

- Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza – 1.800 zł., 

- Kanalizacja deszczowa ul. Krzewniaka – 3.600 zł., 

- Kanalizacja sanitarna ul. Podchorążych – 25.900 zł., 

- Oświetlenie osiedle Zagóry – 1.600 zł., 

- Oświetlenie drogowe – 13.910 zł. 

d) zakup usług remontowych 16.000 zł. 

e) zakup energii 18.500 zł. 
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Zwiększa się dochody o wpływy z opłat za zezwolenie na 

sprzedaż alkoholu w kwocie 22.600 zł. z przeznaczeniem na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym do dyspozycji: 

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej - 

12.600 zł. 

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 10.000 zł. 

 

Zwiększa się dochody budżetu o przyznaną dotację z WFOŚiGW w 

kwocie 7.276 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

przedsięwzięcia „Inwentaryzacja i utylizacja odpadów 

niebezpiecznych porzuconych we wsi Całowanie”. 

 

Zwiększa się dochody Szkół Podstawowych o wpływy z usług 

(wpłaty rodziców) w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na 

zakup środków żywności. 

 

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej nr 2 o przekazaną 

darowiznę na konto urzędu przez „Fundację na rzecz pomocy 

dzieciom im. Eugenii Kamińskiej” w kwocie 1.517 zł. z 

przeznaczeniem na zakup środków żywności. 

  

Zwiększa się dochody Gimnazjum o wpływy z usług (wpłaty 

rodziców) w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków 

żywności. 

 

Zwiększa się dochody Gimnazjum o przekazaną darowiznę na konto 

Urzędu przez „Fundację na rzecz pomocy dzieciom im. Eugenii 

Kamińskiej” w kwocie 2.340 zł. z przeznaczeniem na żywienie 5 

wytypowanych uczniów. 

 

§ 2 

Zmniejsza się plan dotacji na zadania własne w kwocie 10.000 

zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w związku z 

nadwyżką na wypłatę zasiłków okresowych. 

 

§ 3 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale. 

 

 

 

 


