
  Uchwała Nr XXIII/186/2004                            

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 29 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 115.446 zł. 

 

                 DOCHODY WYDATKI 

Dział 758   Różne rozliczenia       92.126 

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji  

            ogólnej dla jednostek  

            samorządu terytorialnego     34.776 

§  2920   subwencje ogólne z budżetu  

            państwa         34.776 

    (30.000 + 2.000 + 2.776) 

Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej  

            dla jednostek samorządu  

  terytorialnego       57.350 

§  2750     środki na uzupełnienie dochodów  

  gmin         57.350 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie       92.126 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe         4.776 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników     4.776 

Rozdz.80110 Gimnazja                    30.000 

§   4270    zakup usług remontowych      30.000 

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół      57.350 

§   4300    zakup usług pozostałych      57.350

            

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od  

  osób fizycznych i innych  

  jednostek nie posiadających  

  osobowości prawnej oraz wydatki  

  związane z ich poborem      23.320  

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku  

  leśnego, podatku od czynności  

  cywilnoprawnych, podatku od spadków  

  i darowizn oraz podatków i opłat 

  lokalnych         22.320 

§   0340    podatek od środków transportowych  22.320 

      (1.820 + 20.500) 



 2 

   DOCHODY WYDATKI 
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat  

            stanowiących dochody jednostek  

            samorządu terytorialnego na  

            podstawie ustaw        1.000 

§  0480     wpływy z opłat za zezwolenia  

            na sprzedaż alkoholu       1.000 

 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo       20.000 

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i  

  sanitacyjna wsi        20.000 

§   4260    zakup energii        20.000 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie      500 

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół     500 

§   4580    pozostałe odsetki       500 

 

Dział 851   Ochrona zdrowia         1.000 

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi      1.000 

§  3110     świadczenia społeczne          1.000  

            (do dyspozycji MGOPS) 

 

Dział 852   Pomoc społeczna         1.820 

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz  

  składki na ubezpieczenia społeczne     1.820 

§  3110     świadczenia społeczne        1.820 

    
Dochody budżetu po zmianach 21.725.032 zł. 

Wydatki budżetu po zmianach 23.425.903 zł. 

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu. 

 

                

zmniejsza się: 

 
Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza     75.000 

Rozdz.85401 Świetlice szkolne            70.000 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników    51.000 

§   4040    dodatkowe wynagrodzenie roczne      5.000 

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne    10.000 

§   4440    odpisy na ZFŚS         4.000 

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów      5.000 

§   3240    stypendia oraz inne formy pomocy  

  dla uczniów           5.000 

 

a zwiększa się: 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie       75.000 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe        45.000 
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   DOCHODY WYDATKI 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników    45.000 

Rozdz.80104 Przedszkola         30.000 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników    30.000 

 

 

    §  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 
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UZASADNIENIE 

 
§ 1 

Na podst. decyzji z Ministerstwa Finansów zwiększającej część 

oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2.776 zł. – zwiększenie 

związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli 

zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela. 

 

Na podst. decyzji z Ministerstwa Finansów zwiększającej część 

oświatową  subwencji ogólnej w kwocie 2.000 zł. – zwiększenie 

związane jest z dofinansowaniem wzrostu zadań, w związku ze  

wzrostem liczby uczniów, objętych nauczaniem indywidualnym. 

 

Na podst. decyzji z Ministerstwa Finansów zwiększającej część 

oświatową subwencji ogólnej w kwocie 30.000 zł. – z 

przeznaczeniem na dofinansowanie nowo wybudowanych obiektów 

szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki 

pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt 

szkolny i pomoce naukowe dla Publicznego Gimnazjum w 

Karczewie. 

 

Na podst. decyzji z Ministerstwa Finansów zwiększającej 

subwencję ogólną w kwocie 57.350 zł. z przeznaczeniem na 

dowożenie uczniów do szkół. 

 

Zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

w kwocie 1.000 zł. - z przeznaczeniem na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi do dyspozycji MGOPS. 

 

Zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych w 

kwocie 22.320 zł. z przeznaczeniem na: 

- wypłatę zasiłków(do dyspozycji MGOPS) 1.820 zł. 

- zakup energii 20.000 zł.(wodociąg wiejski) 

- pozostałe odsetki (dowożenie uczniów do szkół) 500 zł. 

  

§ 2 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale. 

   


