
Uchwała Nr XXIII/214/2005 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 28 kwietnia 2005 roku 

 

w sprawie zmian w budżecie na 2005 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 69.105 zł. 

 

               DOCHODY WYDATKI 

 

Dział 852   Pomoc społeczna     51.000 51.000 

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

    opłacane za osoby pobierające  

    niektóre świadczenia z pomocy  

  społecznej oraz niektóre świadczenia  

  rodzinne      1.000   1.000 

§   2010    dotacje celowe przekazane      

            z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

     zadań zleconych gminom  

           (związkom gmin) ustawami   1.000 

§   4130   składki na ubezpieczenie zdrowotne     1.000 

 

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej      50.000  50.000 

§   2030    dotacje celowe otrzymane z budżetu 

    państwa na realizację własnych zadań 

    bieżących gmin (związków gmin)     50.000 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników    50.000  

  

 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza      18.105   18.105  

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów       18.105   18.105  

§   2030    dotacje celowe otrzymane z budżetu 

    państwa na realizację własnych zadań 

    bieżących gmin (związków gmin)    18.105 

§   3240    stypendia dla uczniów       18.105 
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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 ubezpieczenia społeczne  10.000   10.000 

§   2010    dotacje celowe przekazane      

            z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

     zadań zleconych gminom  

           (związkom gmin) ustawami      10.000  

§   3110    świadczenia społeczne       10.000 

 

 

Dochody budżetu po zmianach 21.012.466 zł.- 

Wydatki budżetu po zmianach 22.000.432 zł.- 

 
§ 3 

 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu. 

 

zmniejsza się: 

 

Dział 710   Działalność usługowa        4.000 

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego     4.000 

§   4300    zakup usług pozostałych       4.000 

 

 

Dział 750   Administracja publiczna       5.150 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 

    na prawach powiatu        5.150 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników            5.150  

 

Dział 801   Oświata i wychowanie        5.900 

Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie  

    nauczycieli           5.900 

§   4300    zakup usług pozostałych       5.900 

         

a zwiększa się: 

 

Dział 710   Działalność usługowa          600 

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego       600 

§   6050    wydatki inwestycyjne jednostek  

  budżetowych        600 

     

Dział 750   Administracja publiczna       9.300 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 

    na prawach powiatu        9.300 
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              DOCHODY WYDATKI 

§   4300    zakup usług pozostałych       4.000 

§   4580    pozostałe odsetki         5.000 

§   4610    koszty postępowania sądowego i  

            prokuratorskiego           300  

 

Dział 756   Dochody od osób prawnych, osób  

    fizycznych i od innych jednostek 

    nie posiadających osobowości prawnej 

    oraz wydatki związane z ich poborem     5.150 

Rozdz.75647 Pobór podatków i nie podatkowych  

    należności budżetowych        5.150 

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne       150 

§   4120    składki na fundusz pracy       1.300 

§   4170    wynagrodzenia bezosobowe       3.700 

 

§ 4 

 

Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 

budżetu 

 

Dział 852   Pomoc społeczna (w ramach zadań własnych) 

zmniejsza się: 

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

    usługi opiekuńcze        2.000 

§   4300    zakup usług pozostałych      2.000 

 

a zwiększa się: 

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz  

    składki na ubezpieczenia społeczne      2.000 

§   3110    świadczenia społeczne          2.000 

 

§ 5 

 

Dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach wydatków 

budżetu. 

 

Dział 750   Administracja publiczna       

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 

    na prawach powiatu 

zmniejsza się:       

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników    26.000  

a zwiększa się: 

§   4170    wynagrodzenia bezosobowe          26.000 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie 

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne 

zmniejsza się: 

§   4300    zakup usług pozostałych     100 
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             DOCHODY WYDATKI 

a zwiększa się: 

§   4170    wynagrodzenia bezosobowe     100 

 

Dział 852   Pomoc społeczna 

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki  

  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

  z ubezpieczenia społecznego     

zmniejsza się: 

§   3110    świadczenia społeczne       10.400 

§   4440    odpisy na ZFŚS            150   

a zwiększa się: 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników            3.050 

§   4040    dodatkowe wynagrodzenie roczne          9 

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne   303 

§   4120    składki na fundusz pracy      39 

§   4170    wynagrodzenia bezosobowe           1.450 

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia      3.204 

§   4300    zakup usług pozostałych               2.495   

( w ramach zadań zleconych) 

 

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

    usługi opiekuńcze  

zmniejsza się: 

§   4300    zakup usług pozostałych      43.000  

a zwiększa się: 

§   4170    wynagrodzenia bezosobowe      43.000 

( w ramach zadań zleconych 25.000,  

  w ramach zadań własnych  18.000)  

      

Dział 926   Kultura fizyczna i sport 

Rozdz.92601 Obiekty sportowe 

zmniejsza się: 

§   3020    wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń         9.200 

a zwiększa się: 

§   4040    dodatkowe wynagrodzenie roczne      2.200 

§   4300    zakup usług pozostałych       4.000 

§   4580    pozostałe odsetki         1.000 

§   4610   koszty postępowania sądowego 

    i prokuratorskiego        2.000           

 

§ 6 

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 

XXVII/203/2005 z 30.03.2005r.  „Prognoza długu gminy na 

31.12.2005 r. i lata następne” polegającej na zmianie 

planowanych kwot dochodów gminy w latach 2006 – 2008  
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    § 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 
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UZASADNIENIE 
 

§  1 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie  

51.000 zł. – z przeznaczeniem na: 

- opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 

świadczenia rodzinne – 1.000 zł. 

- na wydatki bieżące MGOPS – 50.000 zł. 

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie    

18.105 zł. – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania 

edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym. 

 

§  2 

Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się plan 

dotacji na zadania zlecone w kwocie 10.000 zł. w związku z 

nadwyżką środków na zasiłki obligatoryjne. 

 

§ 3 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale. 

 

§ 4 

Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 

budżetu w szczegółowości jak w uchwale. 

 

§ 5 

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 

budżetu w szczegółowości jak w uchwale. 

 

 

 

 

 


