
 

Uchwała Nr VIII/56/2003  

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dn.  30 maja 2003r. 

 

 

w sprawie zmian w budżecie na 2003r. 

 

 
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) 

uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę   29.993 zł. - 

                                

       

  DOCHODY  WYDATKI 

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy    25.773   25.773 

  państwowej, kontroli i ochrony  

  prawa oraz sądownictwa 

Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe     25.773   25.773 

    i konstytucyjne 

  §   201   dotacje celowe otrzymane     25.773    

    z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

      administracji rządowej oraz innych  

  zadań zleconych gminie ustawami. 

  §   3030  różne wydatki na rzecz osób      17.864 

  fizycznych 

  §   4110  składki na ubezpieczenie społeczne        145 

  §   4120  składki na fundusz pracy          20 

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia               2.404 

  §   4300  zakup usług pozostałych       5.340 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie        2.240   2.240 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe         2.240   2.240 

  §   201   dotacje celowe otrzymane       2.240 

    z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

  zadań zleconych gminie ustawami. 

  §   3110  świadczenia społeczne            2.240 

 

 



- 2  - 

 

              DOCHODY  WYDATKI 

 

Dział 853   Opieka społeczna    1.980 1.980 

Rozdz.95395 pozostała działalność    1.980 1.980 

  §   201   dotacje celowe otrzymane  1.980 

    z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

  zadań zleconych gminie ustawami. 

  §   3110  świadczenia społeczne         1.980 

 

Dochody budżetu po zmianach 21.834.661 zł.- 

Wydatki budżetu po zmianach 22.935.463 zł.- 

 

§  2 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków 

budżetu. 

 

zmniejsza się; 

 

Dział 710   Działalność usługowa       9.000 

Rozdz.71014 opracowania geodezyjne i       9.000 

    kartograficzne 

  §   4300  zakup usług pozostałych      9.000 

 

a zwiększa się; 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa      9.000 

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i       9.000 

    nieruchomościami. 

 §   6050   wydatki inwestycyjne jednostek     9.000 

            budżetowych       

§  3  

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§  4 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§  5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Karczewie 

       mgr inż. Waldemar Pawlik 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 
 
Dot. § 1 

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 25.773 zł.- 

Z przeznaczeniem na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum 

w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przyznał dotacje 

celowe z przeznaczeniem na: 

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przeznaczonej 

jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej 

podręczniki szkolne o wartości do 100 zł.- dla uczniów 

podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół 

podstawowych roku szkolnym 2003/2004 w wysokości 2.240. 

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako 

zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł.-, 

obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory 

szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach 

pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. 

 

Dot. § 2 

Kwotę 9.000 zł.- przeznacza się na wykup działki zajętej pod 

ulicę Otwocką w Karczewie. 


