
Uchwała Nr XXXI/232/2005 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 30 sierpnia 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 3.446 zł. 

   DOCHODY WYDATKI 

Dział 801   Oświata i wychowanie       446     446 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe       446 446 

§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu  

  państwa na realizację własnych  

  zadań bieżących gmin  

      (związków gmin)       446  

§ 3260      inne formy pomocy dla uczniów        446 

 

Dział 758   Różne rozliczenia     1.500   1.500 

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe   1.500   1.500 

§  0970     wpływy z różnych dochodów   1.500    

§  3020     wydatki osobowe niezaliczone  

  do wynagrodzeń         1.500 

 

Dział 852   Pomoc społeczna     1.500   1.500 

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  

    usługi opiekuńcze     1.500   1.500 

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu  

  państwa na realizację zadań bieżących  

  z zakresu administracji rządowej  

  oraz innych zadań zleconych gminie  

           (związkom gmin) ustawami   1.500  

§ 4170   wynagrodzenia bezosobowe          1.500  

 

Dochody budżetu po zmianach 20.966.506 zł.-  

Wydatki budżetu po zmianach 21.954.472 zł.- 

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu. 
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zmniejsza się: 

  DOCHODY WYDATKI 

Dział 801   Oświata i wychowanie      40.000 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe       24.000 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   24.000 

Rozdz.80110 Gimnazja        10.000 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników          10.000 

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe        6.000 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników           6.000 

 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza     1.432 

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów     1.432 

§ 3240      stypendia dla uczniów       1.432 

 

a zwiększa się: 

Dział 801   Oświata i wychowanie      41.432 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe       41.432 

§ 2820      dotacja celowa z budżetu na  

            finansowanie lub dofinansowanie  

            zadań zleconych do realizacji  

  stowarzyszeniom       40.000 

§ 3260      inne formy pomocy dla uczniów     1.432 

      

§ 3 

 

Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 

budżetu. 

 

Dział 750   Administracja publiczna 

zmniejsza się: 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast  

            na prawach powiatu)         500 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia       500 

a zwiększa się: 

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na  

    prawach powiatu)          500 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia       500 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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   Przewodniczący 

                                                                                              Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                                                               mgr inż. Waldemar Pawlik 
 

 

 

 

UZASADNIENIE 

§ 1 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 446 zł   

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej 

obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł, dla 

uczniów podejmujących naukę  w klasach pierwszych szkół 

podstawowych. 

  

Świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie, wynikające 

ze stosunku pracy, które mógłby uzyskać żołnierz w czasie 

odbywania ćwiczeń wojskowych.- w kwocie 1.500 zł. 

   

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.500 

zł. z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

 

§ 2 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale. 

 

Zmniejszenie wydatków w placówkach oświatowych dotyczy: 

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 10.000 zł. 

- Szkoły Podstawowej w Glinkach – 4.000 zł. 

- Szkoły Podstawowej w Sobiekursku – 5.000 zł. 

- Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim – 5.000 zł. 

- Publicznego Gimnazjum w Karczewie – 10.000 zł. 

- Zespołu Szkół Zawodowych – 6.000 zł.  

 

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł. w związku z 

ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu oświaty na rok 2005 dotyczącym edukacji uczniów szkoły 

podstawowej oraz klasy „O” wsi Nadbrzeż Gminy Karczew od dnia 

01.09.2005 r. 

 

§ 3 

Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 

budżetu w szczegółowości jak w uchwale. 

 


