
Uchwała Nr XXXII/243/2005  

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 27 września 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 8.672 zł. 

 DOCHODY WYDATKI 

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy 

            państwowej, kontroli i ochrony  

            prawa oraz sądownictwa    8.672 8.672 

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej  

            Polskiej      8.672 8.672 

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu  

  państwa na realizację zadań bieżących  

  z zakresu administracji rządowej  

  oraz innych zadań zleconych gminie  

           (związkom gmin) ustawami   8.672 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe     2.500 

§ 4210   zakup materiałów i wyposażenia    2.000 

§ 4300   zakup usług pozostałych     3.672 

§ 4410      podróże służbowe krajowe       500

            

 

Dochody budżetu po zmianach 20.984.778 zł.-  

Wydatki budżetu po zmianach 21.972.744 zł.- 

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu. 

 

zmniejsza się: 

 

Dział 750   Administracja publiczna       28.000 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na  

  prawach powiatu)         28.000 

§ 4270      zakup usług remontowych    8.000 

§ 4300      zakup usług pozostałych    7.000 

§ 4410      podróże służbowe krajowe    5.000 

§ 4430      różne opłaty i składki     5.000 

§ 4530      podatek od towarów i usług VAT   3.000 
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a zwiększa się: 

DOCHODY WYDATKI 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo        20.000 

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i  

    sanitacyjna wsi         20.000 

§ 4260      zakup energii          20.000 

(w ramach środków Urzędu) 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa    8.000 

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i  

  nieruchomościami      8.000 

§ 4270      zakup usług remontowych    8.000

     

 

§ 3 

 

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 

budżetu. 

 

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy 

  państwowej, kontroli i ochrony  

  prawa oraz sądownictwa 

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i do Senatu 

zmniejsza się: 

§ 4300      zakup usług pozostałych      500 

a zwiększa się: 

§ 4410      podróże służbowe krajowe      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. 

 

 

                                         Przewodniczący 

                                    Rady Miejskiej w Karczewie 

                                     mgr inż. Waldemar Pawlik 
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UZASADNIENIE 
 
§ 1 

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 8.672 zł. 

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. 

 

§ 2 

Dokonuje się przesunięć między działami w ramach wydatków 

budżetu w szczegółowości jak w uchwale. 

 

Zwiększenie planu wydatków w rozdz.70005 w kwocie 8.000 zł. 

przeznaczone na remont dachu w budynku przy ul. Westerplatte. 

 

§ 3 

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 

budżetu w szczegółowości jak w uchwale. 

 


