
Uchwała Nr XXXVIII/298/2006 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 13 czerwca 2006 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie na 2006 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.165, art.168 art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) 

uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 81.959 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  70.500 

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku  

leśnego, podatku od czynności  

cywilnoprawnych, podatków i opłat   

lokalnych od osób prawnych i innych  
jednostek organizacyjnych       70.500 

§ 0340      podatek od środków transportowych 70.500 

 
Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza  11.459 11.459 

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów  11.459 11.459 

§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizację własnych zadań  

  bieżących gmin (związków gmin) 
     ustawami       11.459 

§ 3240      stypendia dla uczniów       11.459 

 
Dział 801   Oświata i wychowanie       20.500 

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące       10.000 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    10.000 

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe        10.500 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    10.500 

 
Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona  

  Środowiska         15.000 

Rozdz.90095 Pozostała działalność       15.000 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    15.000 

 
Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa  

  Narodowego         35.000 

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 
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  i kluby          35.000 

§ 2480    dotacja podmiotowa z budżetu dla  

  samorządowej instytucję kultury      35.000 

 

Dochody budżetu po zmianach  23.394.745 zł.  

Wydatki budżetu po zmianach  24.852.557 zł.  

 

§ 2 

 
Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków budżetu. 

  DOCHODY WYDATKI 

zmniejsza się: 

Dział 801   Oświata i wychowanie        1.000 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe         1.000 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników     1.000 

 

Dział 600   Transport i łączność       15.000 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne       15.000 

§ 4270      zakup usług remontowych      15.000 

 

a zwiększa się: 

Dział 852   Pomoc społeczna        15.000 

Rozdz.85295 Pozostała działalność       15.000 

§ 3110      świadczenia społeczne       15.000 

   

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza     1.000 

Rozdz.85401 Świetlice szkolne        1.000 

§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.000 

 

§ 3 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach dochodów budżetu. 

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób  

  fizycznych i od innych jednostek nie 

  posiadających osobowości  prawnej oraz 

  wydatki związane z ich poborem 
zmniejsza się: 

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku  

  leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

  podatku od czynności cywilnoprawnych  

  oraz podatków i opłat lokalnych  

  od osób fizycznych    5.000 

§ 0430      wpływy z opłaty targowej   5.000 

zwiększa się: 

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku  

leśnego, podatku od czynności  

cywilnoprawnych, podatków i opłat   

lokalnych od osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych   5.000 

§ 0340      podatek od środków transportowych 5.000 
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§ 4 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach dochodów budżetu. 

  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 
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku  

leśnego, podatku od czynności  

cywilnoprawnych, podatków i opłat   

lokalnych od osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych 
zmniejsza się: 

§ 0500      podatek od czynności cywilnoprawnych  25.000 

zwiększa się: 

§ 0340      podatek od środków transportowych     25.000 

 

§ 5 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu. 

 

Dział 600   Transport i łączność 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 

zmniejsza się: 

§ 4270      zakup usług remontowych      1.100 

§ 4300      zakup usług pozostałych      4.000 

a zwiększa się: 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe      3.000 

§ 4430      różne opłaty i składki       2.000 

§ 4610   koszty postępowania sądowego  

  i prokuratorskiego         100 

 

Dział 750   Administracja publiczna 

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 

zmniejsza się: 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   200 

a zwiększa się: 

§ 4580      pozostałe odsetki       200 

 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na  

  prawach powiatu) 

zmniejsza się: 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników     2.000 

a zwiększa się: 

§ 4610      koszty postępowania sądowego i  

  prokuratorskiego         2.000 

 
 

  DOCHODY 



  4 

WYDATKI 
Dział 852   Pomoc społeczna ( w ramach zadań własnych) 

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  

  usługi opiekuńcze 

zmniejsza się: 

§ 4100     wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne     1.160 

a zwiększa się: 

§ 4110     składki na ubezpieczenie społeczne     1.160 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 
§ 7 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§ 8 

 

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 11.459 zł. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w 

ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym w okresie do czerwca 2006 r. – zgodnie z art. 90 d i art. 

90 e ustawy o systemie oświaty. 

 

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 70.500 zł. W związku 

ze zwiększonymi wpływami podatku od środków transportowych z 
przeznaczeniem dla: 

- Zespołu Szkół Zawodowych w Karczewie - 20.500 zł. 

- Grupy Remontowej w Karczewie – 15.000 zł. 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury – 35.000 zł.  

 

§ 2 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale: 

 
- Zmniejszenie budżetu Grupy Remontowej a zwiększenie budżetu 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 15.000 zł. 

z przeznaczeniem na pracowników z prac społecznie użytecznych. 

 
- Zmniejszenie budżetu w dziale 801 Szkoły podstawowe, a 

zwiększenia w dziale 854 Świetlice Szkolne w kwocie 1.000 zł. 

dotyczy Szkoły Podstawowej w Glinkach. 

 

§ 3 

Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach dochodów budżetu 

w szczegółowości jak w uchwale 

 
§ 4 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach dochodów budżetu 

w szczegółowości jak w uchwale 

 
§ 5 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu 

w szczegółowości jak w uchwale 

 

 

 


