
 

 

Uchwała Nr LI/415/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 sierpnia 2010 roku 
 

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010 

 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 216, 215, 217, 233 

pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 

1240 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 

Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. 

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie  36.866.223,73 zł. 

z tego: 

a) bieżące w kwocie po zmianie  33.799.923,73 zł. 

b) majątkowe w kwocie po zmianie 3.066.300,00 zł. 

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy 

Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. 

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 42.426.665,32 zł. 

z tego: 

a) bieżące w kwocie po zmianie 34.656.860,62 zł. 

b) majątkowe  w kwocie po zmianie 7.769.804,70 zł. 

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie 3.469.698 zł. zgodnie z załączonymi do 

uchwały tabelami: 

a) plan dochodów  - tabela 1a; 

b) plan wydatków  - tabela 2a. 

   

  § 2. Dokonuje się zmian w załączniku 1a do Uchwały Budżetowej na rok 2010 

Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. 

 

 § 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 

Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca  

          Rady Miejskiej w Karczewie 

        mgr Danuta Żelazko 
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UZASADNIENIE 

 

Ad. § 1. 1. Zmiany w tabeli Nr 1 dotyczą: 

a) zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.800 zł.; 

b) zwiększenia wpływów z różnych dochodów w rozdz.75023 – 4.900 zł. 

c) otrzymanej dotacji celowej w ramach zadań zleconych dot. spisu rolnego – 25.504 

zł. 

d) zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 

13.857 zł. 
e) zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego  - 6.000 zł. 

f) zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek rozdz.75618 – 573 zł. 

g) zwiększenia wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.870 

zł. 

h) otrzymanej dotacji celowej w ramach zadań zleconych na wypłatę jednorazowego 

dodatku dla pracowników socjalnych - 1.500 zł. 

i) zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych  - 1.000 zł. 

j) zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych – 4.000 zł. 

k) otrzymanej dotacji celowej na wypłatę jednorazowego dodatku dla pracowników 

socjalnych – 7.240 zł. 

 

2. Zmiany w tabeli Nr 2 dotyczą:       
a) zmniejszenia planowanych wydatków na pomoc finansową dla Starostwa 

Powiatowego w Otwocku w kwocie 210.000 zł. w rozdz. 60014 na remonty 

chodników a zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów w kwocie 

210.000 zł. w ramach planu Grupy Remontowej (zmiana pomocy finansowej na 

rzeczową); 

b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych na budowę chodników ul. Bednarska, 

ul. Stare Miasto i ul. Rynek o kwotę 15.000 zł. i przeznaczenia tej kwoty na 

wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym przy ul. Bednarskiej; 

c) zmniejszenia planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii o kwotę 39.000 zł. 

d) zwiększenia wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na 

przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 25.504 zł.(zadania zlecone); 

e) przesunięcia środków w rozdz.75075 pomiędzy paragrafami w kwocie 8.910 zł. 

dotyczy wydatków finansowanych ze środków otrzymanej pomocy finansowej ze 

Starostwa Powiatowego, które będą przeznaczone na naukę gry na instrumentach; 

f) zwiększa się wydatki majątkowe na modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 

2 w Karczewie o kwotę 10.000 zł.; 

g) zwiększa się plan dotacji celowych na zadania bieżące przekazywane do innych 

gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na ich terenie o 

kwotę 30.000 zł. 

h) zwiększa się plan wydatków w Gminnym Przedszkolu Nr 3 o kwotę 8.000 zł. z 

przeznaczeniem na remont dachu; 

i) zmniejsza się plan wydatków majątkowych dot. ogrodzenia w Zespole Szkół o 

kwotę 10.000 zł. i przeznacza się na wymianę podłóg w tej placówce; 

j) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.80146 dotyczy 

zawarcia umowy zlecenia z osobą prowadzącą szkolenia kadrowe dla dyrektorów 

placówek oświatowych -2.500 zł. 
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k) zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę 

jednorazowego dodatku dla pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Samopomocy Środowiskowej o kwotę 1.500 zł. 

l) zwiększenia wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę 

zasiłków okresowych o kwotę 1.000 zł. 

m) zwiększenia wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę 

zasiłków stałych o kwotę 4.000 zł. 

n) zwiększenia wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę 

jednorazowego dodatku dla pracowników socjalnych Miejsko –Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej o kwotę 7.240 zł. 

o) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 16.000 zł. z przeznaczeniem na 

budowę oczyszczalni ekologicznej dla budynku wielorodzinnego przy ul. 

Częstochowskiej; 

p) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 66.000 zł. z przeznaczeniem na 

opracowanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na 

terenie Gminy Karczew; 

q) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 53.000 zł. z przeznaczeniem na 

projekt i budowę boiska Orlik w związku z niższą kwotą po przetargu. 

 

3. Zmiany w tabeli 1a i 2a planie zadań zleconych dotyczą zwiększenia po stronie 

dochodów i wydatków o kwotę 27.004 zł. w związku z  otrzymanymi dotacjami z 

budżetu państwa z przeznaczeniem na: 

a) przeprowadzenie spisu rolnego  - 25.504 zł. 

b) wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia za pracę dla pracowników 

socjalnych – 1.500 zł. 

 

Ad. § 2. Zmiany w załączniku Nr 1a dotyczą : 

a) zmniejszenia planu wydatków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w 

Otwocku z przeznaczeniem na remont chodników o kwotę 210.000 zł. 

b) zmniejszenia nakładów finansowych ze środków własnych o kwotę 15.000 zł. na 

zadanie: „budowa chodników ul. Bednarska, ul. Stare Miasto, ul. Rynek” 

c) zwiększenia nakładów finansowych ze środków własnych o kwotę 10.000 zł. na 

zadanie „modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”; 

d) zmniejszenia nakładów finansowych ze środków własnych o kwotę 10.000 zł. na 

zadanie „budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Karczewie”; 

e) zwiększenia nakładów finansowych ze środków własnych o kwotę 16.000 zł. na 

zadanie „budowa oczyszczalni ekologicznej dla budynku wielorodzinnego przy ul. 

Częstochowskiej w Karczewie” 

f) przeznaczenia kwoty 66.000 zł. ze środków własnych na nowe zadanie 

„opracowanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na 

terenie Gminy Karczew” 

g) zmniejszenia nakładów finansowych ze środków własnych o kwotę 53.000 zł. na 

zadaniu „projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, 

zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w 

Sobiekursku – Orlik 2012” 
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Ad. § 3. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą: 

a) zmniejszenia kwoty dotacji dla Starostwa Powiatowego w Otwocku na remont 

chodników w kwocie 210.000 zł. w związku ze zmianą pomocy finansowej na 

rzeczową; 

b) zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Miasta i Gminy Góra Kalwaria o kwotę 

4.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na terenie 

Gminy Góra Kalwaria; 

c) zwiększenie kwoty dotacji celowej dla Miasta Otwock o kwotę 26.000 zł. z tytułu 

uczęszczania dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na terenie Miasta Otwock. 

 


