
     Uchwała  Nr XXIII/161/2008                  
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

      z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

  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.179,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 budżetu o kwotę 155.900 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa 1.138
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i

  nieruchomościami 1.138
§ 0830      wpływy z usług   488
§ 0910      odsetki do nieterminowych wpłat z

  tytułu podatków i opłat   650

Dział 750   Administracja publiczna     15.490
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu)     15.490
§ 0750      dochody z najmu i dzierżawy 
            składników majątkowych Skarbu 

  państwa jednostek samorządu 
            terytorialnego lub innych umów o 

  podobnym charakterze 1.170
§ 0970      wpływy z różnych dochodów     14.320

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 
  fizycznych i od innych jednostek 
  nie posiadających osobowości prawnej
  oraz wydatki związane z ich poborem  128.372

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
  leśnego, podatku od czynności 
  cywilnoprawnych, podatków i opłat
  lokalnych od osób prawnych i innych 
  jednostek organizacyjnych      116.572

§ 0320      podatek rolny   1.700
§ 0340      podatek od środków transportowych    110.222
§ 0910      odsetki od nieterminowych wpłat z 
            tytułu podatków i opłat  4.650
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 11.800



§ 0910      odsetki od nieterminowych wpłat z 
            tytułu podatków i opłat 11.800

Dział 758   Różne rozliczenia 10.900
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 10.900
§ 0920      pozostałe odsetki 10.900

§ 2
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 261.650 zł.
Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

  elektryczną gaz i wodę       250.000
Rozdz.40002 Dostarczanie wody       250.000
§  6050     wydatki inwestycyjne jednostek 

  budżetowych       250.000

Dział 750   Administracja publiczna   11.650
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu)   11.650
§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne 

  jednostek budżetowych   11.650

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 417.550 zł.
Dział 600   Transport i łączność 205.000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 205.000
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 

  budżetowych 205.000

Dział 750   Administracja publiczna 197.550
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

  powiatu)  197.550
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 155.000
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne  38.750
§ 4120      składki na fundusz pracy   3.800

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa
  narodowego  15.000

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 
  i kluby  15.000

§ 2480      dotacja podmiotowa z budżetu 
  dla samorządowej instytucji kultury  15.000

Dochody budżetu po zmianach 32.347.484 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 39.944.919 zł.
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§ 4
Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu.

zmniejsza się:
Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa 30.000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i 

  nieruchomościami 30.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 20.000 
§ 4270      zakup usług remontowych 10.000 

a zwiększa się:
Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona

  Środowiska 30.000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 30.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 10.000
§ 4300      zakup usług pozostałych 20.000

§ 5
Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 r. 
zgodnie z załącznikiem Nr 3a, który stanowi integralną część 
niniejszej uchwały.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca 
                 Rady Miejskiej w Karczewie

       mgr Danuta Żelazko
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Uzasadnienie
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu(w ramach planu Urzędu Miejskiego) 
z tytułu:
- wyceny nieruchomości – 488 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat użytkowania wieczystego – 
650 zł.
- z wynajmu pomieszczeń – 1.170 zł.
- zwrotów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 14.320 zł.
- podatku rolnego (osoby prawne) – 1.700 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 110.222 
zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków (osoby prawne) – 
4.650 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków (osoby fizyczne) – 
11.800 zł.
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 
10.900 zł.
§ 2
Zmniejszenia wydatków budżetu (w ramach planu Urzędu 
Miejskiego) dotyczą:
- zmniejszenie wydatków na budowę sieci wodociągowej na 
Osiedlu Warszawska IV etap po przetargu – 100.000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków na budowę sieci wodociągowej z 
przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, 
Trzaskowskich, Kwiatowa po przetargu- 150.000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków na zakup samochodu służbowego po 
przetargu – 11.650 zł.
§ 3
Zwiększenie wydatków dotyczą:
- zwiększenia wydatków na budowę ul. Otwockiej, parkingów i 
zatok na odcinku Westerplatte i Krakowska wraz z aktualizacją 
dokumentacji – 205.000 zł. - w ramach planu Urzędu Miejskiego
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku 
ze zmianą rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych – 197.550 zł. - w ramach planu 
Urzędu Miejskiego
- zwiększenie dotacji dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury z 
przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu tańca nowoczesnego - 
15.000 zł.

4



§ 4
Zmniejsza się planowane wydatki na gospodarowanie 
nieruchomościami - 30.000 zł., a przeznacza się na wydatki 
związane z oczyszczaniem miasta – w ramach planu finansowego 
Grupy Remontowej.

§ 5 
Zmiany w załączniku Nr 3a dotyczą
- zmniejszenia wydatków na budowę sieci wodociągowej na 
Osiedlu Warszawska IV etap po przetargu – 100.000 zł.
- zmniejszenia planu wydatków na budowę sieci wodociągowej z 
przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, 
Trzaskowskich, Kwiatowa po przetargu- 150.000 zł.
- zmniejszenia planu wydatków na zakup samochodu służbowego po 
przetargu – 11.650 zł.
- zwiększenia wydatków na budowę ul. Otwockiej, parkingów i 
zatok na odcinku Westerplatte i Krakowska wraz z aktualizacją 
dokumentacji technicznej – 205.000 zł.
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