
         

Uchwała Nr XXXIV/273/2005 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 12 grudnia 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 37.000 zł.  

   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 32.000  

 
Rozdz.75616 wpływy z podatku rolnego,  

            podatku leśnego, podatku od spadków  

            i darowizn, podatku od czynności 

            cywilno-prawnych oraz podatków i  

            opłat lokalnych od osób fizycznych  27.000 
§ 0340   podatek od środków transportowych   27.000 

   

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  

    dochody j.s.t.     5.000 

§ 0480      wpływy z opłat za zezwolenia na  
    sprzedaż alkoholu     5.000 

 

Dział 750   Administracja publiczna        6.000 
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

            Powiatu)         6.000 

§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 
            jednostek budżetowych        6.000 

 
Dział 851   Ochrona zdrowia        5.000 

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi     5.000 

§ 4300      zakup usług pozostałych      5.000 

(dotyczy MGOPS)  
 

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne 

           i ochrona przeciwpożarowa      20.000 

Rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji                20.000 

§ 6170      wpływy z jednostek na fundusz celowy na  

            finansowanie lub dofinansowanie zadań 
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            inwestycyjnych               20.000 
     Dochody Wydatki 

Dział 921   Kultura i ochrona  

            dziedzictwa narodowego                       1.000 

Rozdz. 92116 Biblioteki                                  1.000 

§ 2480       dotacja podmiotowa z budżetu  

   otrzymana przez  samorządową  

   instytucje kultury                1.000 

 
Dział 852   Pomoc społeczna           5.000  5.000 

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej    5.000  5.000 

§   2030    dotacje celowe otrzymane z  

            budżetu państwa na realizację  

            własnych zadań bieżących gmin 

           (związków gmin)      5.000 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników     4.166  

§   4110    składki na ubezpieczenie społeczne   790 

§   4120    składki na Fundusz Pracy       9 
§   4170    wynagrodzenia bezosobowe      35   

  

Dochody budżetu po zmianach 22.708.601 zł. 

Wydatki budżetu po zmianach 22.313.783 zł.  

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach dochodów budżetu. 

zmniejsza się: 

Dział 600   Transport i łączność    15.462   

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne    15.462 

§ 0690      wpływy z różnych opłat    15.462 

 

a zwiększa się: 

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

            fizycznych i od innych jednostek 

            nie posiadających osobowości prawnej  
            oraz wydatki związane z ich poborem 15.462 

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  

    dochody j.s.t.        15.462 

§ 0490      wpływy z innych lokalnych opłat  

pobieranych przez jednostki  

samorządu terytorialnego  

na podstawie odrębnych ustaw      15.462 

 
§ 3 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków budżetu. 

zmniejsza się: 

Dział 750    Administracja publiczna         1.040 

Rozdz.75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach  

             powiatu)                                    1.040 
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   Dochody Wydatki 

 

§ 4270       zakup usług remontowych       1.040 
a zwiększa się : 

Dział 801    Oświata i wychowanie      540 

Rozdz.80101  Szkoły podstawowe      540 

§ 4270       zakup usług remontowych     540 

(dot. Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim) 

 

Dział 900    Gospodarka komunalna i ochrona  

   Środowiska            500 

Rozdz.90095  Pozostała działalność      500 

§ 4270       zakup usług remontowych        500 

 

§ 4 

 
Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków budżetu. 

Dział 750   Administracja publiczna 

zmniejsza się: 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu)         1.000 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia        500 

§ 4300      zakup usług pozostałych         500 

a zwiększa się: 

Rozdz.75095 Pozostała działalność        1.000 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia        500 

§ 4300      zakup usług pozostałych        500 

 
§ 5 

   

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków budżetu. 

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy  

  państwowej kontroli i ochrony  

  prawa i sądownictwa 

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zmniejsza się: 

§ 4410      podróże służbowe krajowe     500 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia      1.389 

§ 4300      zakup usług pozostałych       2.211 
a zwiększa się: 

§ 4110      składki na ubezpieczenia społeczne   300 

§ 4120      składki na fundusz pracy          157 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe       3.643 

 
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i do Senatu  

zmniejsza się: 

§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne        92 

§ 4300      zakup usług pozostałych          10 

 
  Dochody Wydatki 
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a zwiększa się: 

§ 4120      składki na fundusz pracy          93 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe       9 

 
Dział 801 Oświata i wychowanie 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2) 

zmniejsza się: 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    55.252 

a zwiększa się: 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia     25.000 

§ 4240      zakup pomocy naukowych,  

            dydaktycznych i książek      10.000 

§ 4440      odpisy na ZFŚS        20.252 
 

Dział 852   Pomoc społeczna 

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 
zmniejsza się: 

§ 4300      zakup usług pozostałych       2.060 

§ 4410      podróże służbowe krajowe     115 

§ 4430      różne opłaty i składki          825 
a zwiększa się: 

§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane  

            do wynagrodzeń         3.000 

§ 6 

 

Dokonuje się zmian w podziale środków dotyczących przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

 
Zmniejsza się plan wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Środowiskowej o kwotę 19.000 zł. 
Dział 851   Ochrona zdrowia       

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi      

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe       12.293 

§ 4260 zakup energii        406  

§ 4300 zakup usług pozostałych        6.301  

 
Zwiększa się plan wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej o kwotę 19.000 zł. 
Dział 851   Ochrona zdrowia       

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia        3.600  

§ 4300 zakup usług pozostałych       15.400 
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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  

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 27.000 zł w związku ze 

zwiększonymi wpływami z podatku od środków transportowych osoby 

fizyczne. 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na 
: 

- zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miejskiego – 6.000 zł 

- zakup samochodu dla Policji – 20.000 zł 

- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie 

– 1.000 zł. 

 

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 5.000 zł. w związku 

ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 

MGOPS. 

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.000 zł.  z 

przeznaczeniem na wydatki bieżące w ośrodkach pomocy społecznej. 

 
§ 2 

Dokonuje się zmian między działami w ramach dochodów budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale w związku ze zmianą klasyfikacji 

dotyczącą środków otrzymywanych za zajęcie pasa drogowego. 

 
§ 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. 

 
§ 6 

Zmiana w podziale środków przeznaczonych na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi związana jest z niewykorzystaniem środków przez 

MGOSŚ i zwrotem na konto Urzędu. 


