
Uchwała Nr XXXIII/252/2005  

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 28 października 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 72.155 zł. 

DOCHODY WYDATKI 

Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy 

            państwowej, kontroli i ochrony  

            prawa oraz sądownictwa     10.080   10.080 

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej  

            Polskiej       10.080   10.080 

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu  

  państwa na realizację zadań  

  bieżących z zakresu administracji  

  rządowej oraz innych zadań  

  zleconych gminie (związkom gmin)  

  ustawami                   10.080  

§ 3030      różne wydatki na rzecz osób  

            fizycznych       10.080 

 

Dział 852   Pomoc społeczna    36.000     36.000  

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 

    na ubezpieczenie emerytalne  

  i rentowe     36.000     36.000 

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu  

  państwa na realizację zadań  

  bieżących z zakresu administracji  

  rządowej oraz innych zadań  

  zleconych gminie (związkom gmin)  

      ustawami     36.000 

§ 3110      świadczenia społeczne      36.000 

 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza  5.353      5.353 

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów  5.353      5.353 

§ 2030      dotacje celowe przekazane z  

  budżetu państwa na realizację  

  własnych zadań bieżących gmin  5.353 

§ 3240      stypendia dla uczniów       5.353  
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   DOCHODY WYDATKI 

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób  

    fizycznych i od innych jednostek  

  nie posiadających osobowości prawnej  

  oraz wydatki związane z ich poborem 6.000  

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  

    dochody j.s.t.     6.000 

§ 0480      wpływy z opłat za zezwolenia na  

    sprzedaż alkoholu     6.000 

 

Dział 851   Ochrona zdrowia        6.000 

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi     6.000 

§ 4300      zakup usług pozostałych      6.000 

(dotyczy MGOPS)  

                    

Dział 750   Administracja publiczna  10.000 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na  

    prawach powiatu)     10.000  

§ 0960      otrzymane spadki zapisy i  

    darowizny w postaci pieniężnej 10.000 

 

Dział 710   Działalność usługowa      10.000 

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania  

            przestrzennego           10.000 

§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 

    budżetowych        10.000 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie   4.722       4.722 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe    2.020       2.020 

§ 0830      wpływy z usług     2.020 

§ 4300      zakup usług pozostałych       2.020 

 

Rozdz.80110 Gimnazja     2.702        2.702 

§ 0830      wpływy z usług     2.702 

§ 4300      zakup usług pozostałych       2.702 

 

 

Dochody budżetu po zmianach 21.252.598 zł. 

Wydatki budżetu po zmianach 22.180.743 zł. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący 

                                                                                                 Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                                                                 mgr inż. Waldemar Pawlik 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 10.080 zł. z 

przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji 

wyborczych w wyborach z dnia 23.10.2005 r. 

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 36.000 

zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. 

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.353 zł 

(1.895 zł. + 3.458 zł.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o 

charakterze socjalnym. 

 

Zwiększa się dochody o otrzymaną darowiznę w kwocie 10.000 zł. 

z przeznaczeniem na miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działek 1488,1483,1480/1,1486,1487 we wsi 

Ostrówiec.  

 

Zwiększa się plan wydatków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w kwocie 6.000 zł. przeznaczonych na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem 

wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

 

Zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 o 

kwotę 2.020 zł. 

 

Zwiększa się dochody i wydatki w Publicznym Gimnazjum w kwocie 

2.702 zł.  

 

 


