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UCHWAŁA Nr XLII/384/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 
 

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 
 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.
1
) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.
2
) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 

30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168)
3
.wprowadza się następujące 

zmiany w § 1 ust. 1-2: 

1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 63.861.197,34 zł 

z tego: 

a) bieżące w kwocie 61.077.316,55 zł 

b) majątkowe w kwocie 2.783.880,79 zł 

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) w § 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 68.547.558,38 zł 

z tego: 

a) bieżące w kwocie 58.683.577,70 zł 

b) majątkowe w kwocie 9.863.980,68 zł 

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

 

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 

Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 

Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 

Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 

Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 

do niniejszej uchwały. 

 

                                                 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 

2017 r.  poz. 730 i  poz. 935. 
2
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 

oraz z 2017 r.  poz. 191, 659, 933, 935,1089 i poz. 1537. 
3
 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., 

Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 

2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 

czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą  Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 

2017 r. 
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§ 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 

 

Danuta Trzaskowska 
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UZASADNIENIE 

 

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

a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 51.423,00 zł. z tytułu opłat 

czynszowych: w ramach planu Grupy Remontowej – 100 zł. w ramach planu Urzędu 

51.323,00 zł. 

b) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 9.536,00 zł. z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 

w prawo własności; 

c) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 232.000,00 zł. z tytułu 

sprzedaży działek; 

d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 100,00 zł. z tytułu 

zmniejszonych wpływów z odsetek; 

e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75023 o kwotę 4.078,00 zł. z tytułu 

dochodów z wynajmu; 

f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75023 o kwotę 1.924,00 zł. z tytułu 

zwiększonych wpływów z usług; 

g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 4.000,00 zł. z tytułu 

wpływów z odsetek od nieterminowych opłat; 

h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 2.620,00 zł. z tytułu 

wpływów z kosztów upomnień; 

i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 6.934.00 zł. z tytułu 

wpływów z odsetek od nieterminowych podatków i opłat; 

j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 8.080,00 zł. z tytułu 

wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego; 

k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 5.000 zł. z tytułu wpływów 

z opłat za udzielenie ślubu poza urzędem; 

l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75814 o kwotę 10.500 zł. z tytułu 

zwiększonych wpływów na rachunku bankowym; 

m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75814 o kwotę 58.629,64 zł. z tytułu 

otrzymanej dotacji na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 

za rok 2016; 

n) zwiększenia dochodów majątkowych  w rozdz.75814 o kwotę 23.976,74 zł. z tytułu 

otrzymanej dotacji na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 

za rok 2016; 

o) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80101 o kwotę 2.500,00 zł. z tytułu 

wynajmu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku; 

p) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80101 o kwotę 1.500 zł. z tytułu odsetek w 

Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku; 

q) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80101 o kwotę 3.467,09 zł. z tytułu 

otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Otwocku Wielkim; 

r) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80106 o kwotę 5.640 zł. z tytułu wpływów 

z usług – pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli 

niepublicznych na terenie Gminy Karczew; 

s) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80195 o kwotę 144.996,00 zł. z tytułu 

dotacji na realizację projektu pn. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” w tym: ze 

środków europejskich – 123.246,60 zł., ze środków budżetu państwa – 21.749,40 zł. 

t) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.80195 o kwotę 18.000 zł. z tytułu 

dotacji celowej na realizację projektu pn. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” w 
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tym: ze środków europejskich – 15.300,00 zł. , ze środków budżetu państwa – 

2.700,00 zł. 

u) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85214 o kwotę 13.909,00 zł. z tytułu 

odpłatności za pobyt osoby w domach pomocy społecznej w ramach planu Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie; 

v) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90019 o kwotę 3.290,00 zł. z tytułu opłat 

za korzystanie ze środowiska; 

w) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90095 o kwotę 400,00 zł. z tytułu 

wpływów z pozostałych odsetek w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie; 

x) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.90095 o kwotę 400,00 zł. z tytułu 

wpływów z różnych dochodów w Grupie Remontowej; 

y) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.92695 o kwotę 718,00 zł. z tytułu zwrotu 

niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe. 

 

Ad § 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: 

a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60014 o kwotę 40.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zadanie pn opracowanie dokumentacji projektowej oraz na 

budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew; 

b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 15.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na wykonanie projektu i budowę progu zwalniającego na drodze 

gminnej nr 270319W w Piotrowicach w okolicy nr 2C; 

c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 15.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zakup kruszywa drogowego na potrzeby utwardzania i równania 

dróg gminnych gruntowych na terenie Karczewa; 

d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75075 o kwotę 7.000,00 zł. w związku ze 

zwiększeniem dotacji dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury (rozliczenia imprezy 

plenerowej Święto Pomidora w Janowie); 

e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 629,00 zł. w ramach 

paragrafu 4210 funduszu sołeckiego wsi Całowanie w następującej szczegółowości: 

Rozdział Paragraf Treść 
Przed 
zmianą 

Zmiana Po zmianie 

75095   Pozostała działalność 538 045,34 0,00 538 045,34 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 911,44 0,00 84 911,44 

    
Fundusz sołecki wsi Całowanie - Wyposażenie 
świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt 
sportowy, AGD i RTV 

10 000,00 - 629,00 9 371,00 

    
Fundusz sołecki wsi Całowanie - zakup folii 
lustrzanej do świetlicy wiejskiej w Całowaniu 

0,00 190,00 190,00 

    
Fundusz sołecki wsi Całowanie - zakup rolet 
okiennych do świetlicy wiejskiej w Całowaniu 

0,00 439,00 439,00 

 

f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 16.523,00 zł. z 

przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla uczniów 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; 

g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 19.751,18 zł. z 

przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z reformą oświaty w 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; 



5 

 

h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 1.000,00 zł. pomiędzy 

paragrafami z przeznaczeniem na remont łazienki dla uczniów oraz na naprawę 

kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Glinkach; 

i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 27.045,00 zł. z 

przeznaczeniem na etaty związane z reformą oświaty w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Sobiekursku; 

j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 15.200 zł. z 

przeznaczeniem na prace remontowe przed rozpoczęciem roku szkolnego m.in. 

malowanie korytarzy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku; 

k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 3.467,09 zł. z 

przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; 

l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 4.500,00 zł. z 

przeznaczeniem na prace remontowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku 

Wielkim; 

m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 31.000 zł. z 

przeznaczeniem na wydatki związane z reformą oświaty w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; 

n) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.80101 o kwotę 2.075,00 zł. dot. 

zadania pn. Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Sobiekursku; 

o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 5.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na prace remontowe przed rozpoczęciem roku szkolnego m.in. 

malowanie korytarzy i szatni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku; 

p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 6.500,00 zł. z 

przeznaczeniem na zakup nakładek na krzesła, zakup środków czystości i artykułów 

biurowych dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie; 

q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 1.400,00 zł. z 

przeznaczeniem na zakup kosy spalinowej dla potrzeb Zespołu Szkół w Karczewie; 

r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 19.625,00 zł. 

przeznaczonych na remont kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Sobiekursku; 

s) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80148 o kwotę 5.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zakup nowej zmywarki do kuchni w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Sobiekursku; 

t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80195 o kwotę 149.996,00 zł. oraz 

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na 

realizację projektu „Kreatywny uczeń –innowacyjna szkoła” w następującej 

szczegółowości: 

Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

    Oświata i wychowanie 167 996,00 

80195   Pozostała działalność 167 996,00 

  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 182,00 

    Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - wkład własny 4 182,00 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 715,54 

    Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - wkład własny 715,54 

  4129 Składki na Fundusz Pracy 102,46 
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    Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - wkład własny 102,46 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 123 246,60 

    
Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - w ramach RPO 

WM 2014-2020 - ze środków europejskich 
123 246,60 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 21 749,40 

    
Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - w ramach RPO 

WM 2014-2020 - ze środków budżetu państwa 
21 749,40 

  6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 300,00 

    
Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach 

projektu: Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - ze 

środków europejskich 
15 300,00 

  6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 700,00 

    
Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach 

projektu : Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - ze 

środków budżetu państwa 
2 700,00 

  167 996,00 

u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85214 o kwotę 2.400,00 zł. z 

przeznaczeniem na dopłatę do wynajmu pomieszczenia osobie znajdującej się w 

trudnej sytuacji; 

v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85214 o kwotę 16.792,20 zł. z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w 

Domach Pomocy Społecznej; 

w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85215 o kwotę 17.799,20 zł. z 

przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe; 

x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85228 o kwotę 10.351,00 zł. z 

przeznaczeniem na usługi opiekuńcze; 

y) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85295 o kwotę 7.943,20 zł. dot. nadwyżki 

środków na organizację prac społecznie użytecznych; 

z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85501 o kwotę 927,91 zł. pomiędzy 

paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń – ze środków 

dotacji na zadania zlecone; 

aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85508 o kwotę 20.207,00 zł. w związku z 

zaprzestaniem ponoszenia wydatków na dziecko przebywające w Domu Dziecka; 

bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90003 o kwotę 10.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Karczew; 

cc) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90005 o kwotę 3.690,00 zł., a 

zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.690,00 zł. oraz przesunięcie między 

paragrafami kwoty 451.310,00 zł. w ramach zadania pn. Poprawa jakości powietrza na 

terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni; 

dd)  zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90005 o kwotę 272.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa 

ścieżek rowerowych na terenie Gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego – w ramach projektu Wybierzmy rower – Partnerstwo dla 

rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – zwiększenie dotyczy wydatków 

niekwalifikowanych projektu; 
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ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90015 o kwotę 15.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zapłatę za wyposażenie stacji 15/0,4kV oraz wykonanie 

dokumentacji niezbędnej do podłączenia zakładów do sieci energetycznej na terenie 

Gminy Karczew ( Wspólnoty Pastwiskowej); 

ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90019 o kwotę 3.290,00 zł. z 

przeznaczeniem na zakup materiału roślinnego i środków do pielęgnacji roślin – w 

ramach środków na ochronę środowiska; 

gg) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 1.000,00 zł. pomiędzy 

paragrafami w ramach środków przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi 

zwierzętami; 

hh) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 100,00 zł. z 

przeznaczeniem na rozliczanie podatku VAT; 

ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92109 o kwotę 13.457,00 zł. z 

przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla  Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Karczewie; 

jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92601 o kwotę 11.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na utrzymanie Stadionu Miejskiego w Karczewie  im. Mariana 

Olszewskiego; 

kk) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.92601 o kwotę 4.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zadanie pn. wykonanie ogrodzenia stadionu Mazura Karczew od 

drogi Moczydła. 

 

Ad § 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w 

rozdz.85501 o kwotę 927,91 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie 

funduszu wynagrodzeń – ze środków dotacji na zadania zlecone; 

 

Ad § 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w 

rozdz.75095 o kwotę 629,00 zł. w ramach paragrafu 4210 funduszu sołeckiego wsi 

Całowanie w następującej szczegółowości: 

Rozdział Paragraf Treść 
Przed 
zmianą 

Zmiana Po zmianie 

75095   Pozostała działalność 538 045,34 0,00 538 045,34 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 911,44 0,00 84 911,44 

    
Fundusz sołecki wsi Całowanie - Wyposażenie 
świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt 
sportowy, AGD i RTV 

10 000,00 - 629,00 9 371,00 

    
Fundusz sołecki wsi Całowanie - zakup folii 
lustrzanej do świetlicy wiejskiej w Całowaniu 

0,00 190,00 190,00 

    
Fundusz sołecki wsi Całowanie - zakup rolet 
okiennych do świetlicy wiejskiej w Całowaniu 

0,00 439,00 439,00 

 

Ad § 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: 

a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60014 o kwotę 40.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zadanie pn opracowanie dokumentacji projektowej oraz na 

budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew 

– źródło finansowania – wolne środki; 

b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.80101 o kwotę 2.075,00 zł. dot. 
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zadania pn. Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Sobiekursku – źródło finansowania dochody bieżące; 

c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80148 o kwotę 5.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zakup nowej zmywarki do kuchni w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Sobiekursku – źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe; 

d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na 

realizację projektu „Kreatywny uczeń –innowacyjna szkoła” w następującej 

szczegółowości: 

Rozdział Paragraf Treść Zmiana 

    Oświata i wychowanie 18 000,00 

80195   Pozostała działalność 18 000,00 

  6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 300,00 

    
Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach 

projektu: Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - ze 

środków europejskich 
15 300,00 

  6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 700,00 

    
Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach 

projektu : Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - ze 

środków budżetu państwa 
2 700,00 

Źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe  18.000,00 

e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90005 o kwotę 3.690,00 zł. oraz 

przesunięcie między paragrafami kwoty 451.310,00 zł. w ramach zadania pn. Poprawa 

jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni – zmiana 

źródeł finansowania zmniejszenie finansowania z dochodów bieżących o kwotę 

28.202,74 zł., a zwiększenie finansowania pozostałymi dochodami majątkowymi o 

24.512,74 zł.; 

f)  zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90005 o kwotę 272.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa 

ścieżek rowerowych na terenie Gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego – w ramach projektu Wybierzmy rower – Partnerstwo dla 

rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – zwiększenie dotyczy wydatków 

niekwalifikowanych projektu- źródło finansowania wolne środki 40.000 zł. oraz  

232.000 zł. sprzedaż majątku; 

g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.92601 o kwotę 4.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zadanie pn. wykonanie ogrodzenia stadionu Mazura Karczew od 

drogi Moczydła –  źródło finansowania - pozostałe dochody majątkowe. 

 

Ad § 2. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą:  

a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60014 o kwotę 40.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na zadanie pn opracowanie dokumentacji projektowej oraz na 

budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew; 

b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85508 o kwotę 20.207,00 zł. w związku z 

zaprzestaniem ponoszenia wydatków na dziecko przebywające w Domu Dziecka; 

c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92109 o kwotę 13.457,00 zł. z 

przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla  Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Karczewie. 


