
Uchwała Nr XXII/172/2004 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 9 grudnia 2004 roku 

 

w sprawie zmian w budżecie na 2004 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.109, art.112 art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr15 poz.148 ze zm.) 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

 

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 501.816 zł  

   DOCHODY WYDATKI 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo        1.000 

Rozdz.01095 Pozostała działalność        1.000  

§   0750    dochody z najmu i dzierżawy  

  składników majątkowych Skarbu 

  Państwa, jst lub innych jednostek  

  zaliczanych do sektora finansów 

  publicznych  oraz innych umów o    

  podobnym charakterze         1.000 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa      19.500  

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i  

  nieruchomościami        19.500 

§    0470   wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

    i użytkowanie wieczyste  

  nieruchomości        19.000 

§    0910   odsetki od nieterminowych wpłat    500 

 

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób  

    fizycznych i innych jednostek  

  nieposiadających osobowości  

  prawnej oraz wydatki związane 

  z ich poborem       165.300 

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od  

  osób fizycznych       100 

§   0910    odsetki od nieterminowych wpłat 

      z tytułu podatków i opłat     100 

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 

    leśnego, podatku od czynności  

  cywilnoprawnych, podatku od spadków 

  i darowizn oraz podatków i opłat      

  lokalnych        163.100 

§   0320    podatek rolny        30.600 

§   0330    podatek leśny         2.600 

§   0340    podatek od środków transportowych   32.000 
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   DOCHODY WYDATKI 

§   0450    wpływy z opłaty administracyjnej  

  za czynności urzędowe    1.700     

§   0500    podatek od czynności  

            cywilnoprawnych        93.000     

§   0910    odsetki od nieterminowych wpłat  

            z tytułu podatków i opłat   3.200 

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  

    dochody jednostek samorządu  

    terytorialnego na podstawie ustaw    2.000 

§   0480    wpływy z opłat za zezwolenie na 

    sprzedaż alkoholu         2.000 

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach  

  stanowiących dochód budżetu 

  państwa         100   

§   0020    podatek dochodowy od osób  

      prawnych        100 

 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo       30.000 

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i  

  sanitacyjna wsi        30.000 

§   4260    zakup energii        30.000 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie       11.000 

Rozdz.80110 Gimnazja         11.000 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników     8.000 

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne     3.000 

 

Dział 851   Ochrona zdrowia         2.000 

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi      2.000 

§   4300    zakup usług pozostałych       2.000 

            (do dyspozycji MGOPS) 

 

Dział 852   Pomoc społeczna         68.000 

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe       68.000 

§   3110    świadczenia społeczne       68.000 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

            środowiska         74.800 

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi       6.000 

§   4300    zakup usług pozostałych       6.000 

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg     68.800 

§   4260    zakup energii         30.000  

§   4270    zakup usług remontowych      38.800 

 

Dział 852   Pomoc społeczna(zadania zlecone)  271.055  271.055 

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia       19.000   19.000 

§   2010    dotacje celowe przekazane      

            z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 
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   DOCHODY WYDATKI  

     zadań zleconych gminom  

           (związkom gmin) ustawami     19.000 

§   4270    zakup usług remontowych      19.000   

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki  

  na ubezpieczenia emerytalne i  

  rentowe z ubezpieczenia  

  społecznego       248.905  248.905 

§   2010    dotacje celowe przekazane      

            z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

     zadań zleconych gminom  

           (związkom gmin) ustawami    248.905 

    (96.000 + 152.905)          

§   3110    świadczenia społeczne      242.823 

    (96.000 + 146.823)        

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników      4.920 

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne       885 

§   4120    składki na Fundusz Pracy         108 

§   4300    zakup usług pozostałych         169 

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

  opłacane za osoby pobierające  

  niektóre świadczenia z pomocy  

  społecznej oraz niektóre  

  świadczenia rodzinne      1.900     1.900 

§   2010    dotacje celowe przekazane      

            z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

     zadań zleconych gminom  

           (związkom gmin) ustawami         1.900 

§   4130    składki na ubezpieczenie zdrowotne     1.900 

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

  usługi opiekuńcze       1.250     1.250 

§   2010    dotacje celowe przekazane      

            z budżetu państwa na realizację 

    zadań bieżących z zakresu  

  administracji rządowej oraz innych 

     zadań zleconych gminom  

  (związkom gmin) ustawami     1.250 

§   4300    zakup usług pozostałych       1.250

        

Dział 750   Administracja publiczna     4.961 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na  

  prawach powiatu)       4.961 

§   0960    otrzymane spadki, zapisy i  

  darowizny w postaci pieniężnej    3.128   

     (2.300 + 828) 

§   0970    wpływy z różnych dochodów     1.833 
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  DOCHODY WYDATKI 

Dział 801   Oświata i wychowanie     40.000    42.661  

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe          25.000   25.000    

§   0830    wpływy z usług      25.000 

§   4220    zakup środków żywności         25.000 

 

Rozdz.80110 Gimnazja       15.000    17.661 

§   0830    wpływy z usług       15.000 

§   4220    zakup środków żywności       17.661 

    (1.833 + 828+ 15.000)         

          

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

    narodowego          2.300 

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 

    i kluby           2.300 

§   2550    dotacja podmiotowa z budżetu  

      otrzymana przez instytucję kultury     2.300 

 

§  2 

 

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 3.000 zł.   

Dział 852   Pomoc społeczna                    3.000     3.000 

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

    składki na ubezpieczenie  

  społeczne        3.000     3.000 

§   2030    dotacje celowe przekazane z  

            budżetu państwa na realizację  

  własnych zadań bieżących gmin 

  (związków gmin)       3.000 

§   3110    świadczenia społeczne        3.000 

 

Dochody budżetu po zmianach 21.602.586 zł.- 

Wydatki budżetu po zmianach 23.303.457 zł.- 

    

  §  3 

 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu. 

   

zmniejsza się: 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa       6.000 

Rozdz.70095 Pozostała działalność        6.000 

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia        900 

§   4270    zakup usług remontowych         600 

§   4300    zakup usług pozostałych       4.500

    (Zarządy Osiedlowe) 

 

Dział 710   Działalność usługowa        1.100 

Rozdz.71035 Cmentarze          1.100 

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia      1.100 
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   DOCHODY WYDATKI 

Dział 750   Administracja publiczna      18.000 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na  

            prawach powiatu)        18.000 

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne        18.000 

     

Dział 757   Obsługa długu publicznego      20.000 

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, 

    kredytów i pożyczek jednostek  

  samorządu terytorialnego      20.000 

§   8070    odsetki i dyskonto od krajowych  

  skarbowych papierów  wartościowych  

  oraz od krajowych pożyczek i kredytów    20.000 

   

Dział 851   Ochrona zdrowia         9.900 

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej      9.900 

§   4300    zakup usług pozostałych       9.900 

    

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza      1.000 

Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie 

    nauczycieli          1.000 

§   4300    zakup usług pozostałych       1.000 

 

a zwiększa się: 

 

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

    przeciwpożarowa         9.500 

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne       9.500 

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia      9.500 

   

Dział 801   Oświata i wychowanie        6.000 

Rozdz.80110 Gimnazja              6.000 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników            5.000 

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne           1.000 

                

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

    środowiska                                  40.500 

Rozdz.90095 Pozostała działalność (Grupa Remontowa)   40.500 

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia      3.800 

§   4270    zakup usług remontowych      12.000 

§   4300    zakup usług pozostałych      24.700 

     

 §  4 

 

Dokonuje się zmian w części opisowej str.4 Uchwały Nr 

XV/117/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2004  

roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na rok 2004. 
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Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 

 
Skreśla się zapis: 

- kwoty do dyspozycji Zarządów Osiedlowych (1.250 zł. x 6 

osiedli=7.500zł, 2 x1.300 zł.=2.600 zł. dla oś Ługi) 

 

pozycja ta otrzymuje brzmienie: 

- kwoty do dyspozycji Zarządów Osiedlowych 

 

  §  5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

   §  6 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

   §  7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

     

 Przewodniczący 

                                                                                              Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                                                                 mgr inż. Waldemar Pawlik 
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UZASADNIENIE 

§  1 

Zwiększa się dochody o wpływy z: 

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.000 zł. 

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 

19.000 zł, 

- odsetek od nieterminowych wpłat 500 zł 

- odsetek od nieterminowych wpłat (podatek dochodowy od 

osób fizycznych) 100 zł. 

- podatku rolnego 30.600 zł. 

- podatku leśnego 2.600 zł, 

- podatku od środków transportowych 32.000 zł. 

- opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.700 zł. 

- podatku od czynności cywilnoprawnych 93.000 zł. 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

3.200 zł 

- podatku dochodowego od osób prawnych 100 zł. 

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2.000 

zł. 

z przeznaczeniem na: 

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 68.000 zł. 

- zakup energii 60.000 zł. 

- zakup usług pozostałych 6.000 zł. 

- zakup usług remontowych 38.800 zł. 

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.000 do dyspozycji MGOPS. 

- wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia 

społeczne 11.000 w Publicznym Gimnazjum w Karczewie. 

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 19.000 

zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące środowiskowych domów 

samopomocy. 

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 96.000 

zł z przeznaczeniem na: 

- 16.000 zł. na wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

- 80.000 zł. na realizację świadczeń rodzinnych. 

   

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 152.905 

zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.900 

zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków na 

opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre 
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świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

rodzinne. 

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.250 

zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków na 

świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 

Zwiększa się dochody o przekazaną darowiznę na konto Urzędu w 

kwocie 828 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dwóch uczniów z 

Publicznego Gimnazjum w Karczewie. 

 

Zwiększa się dochody o dokonaną wpłatę przez MGOPS w kwocie 

1.833 zł. z przeznaczeniem na dożywianie uczniów z Publicznego 

Gimnazjum w Karczewie. 

 

Zwiększa się dochody o przekazane darowizny na konto Urzędu w 

kwocie 800 zł + 1.500 zł. (2.300 zł.) na rzecz zespołu Gębule. 

 

Zwiększa się dochody Szkół Podstawowych o wpływy z usług 

(wpłaty rodziców) w kwocie 25.000 zł. z przeznaczeniem na 

zakup środków żywności. 

 

Zwiększa się dochody Publicznego Gimnazjum w Karczewie o 

wpływy z usług (wpłaty rodziców)w kwocie 15.000 zł.           

z przeznaczeniem na zakup środków żywności. 

 

§  2 

Zmniejsza się plan dotacji na zadania własne w kwocie 3.000 

zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w związku z 

nadwyżką na wypłatę zasiłków okresowych. 

 

§  3 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale.  
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