
Uchwała Nr XXX/224/2005 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 30 czerwca 2005 roku 

 

w sprawie zmian w budżecie na 2005 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 2.932 zł. 

              DOCHODY WYDATKI 

Dział 750   Administracja publiczna        300 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 

    na prawach powiatu)         300  

§  0960     otrzymane spadki, zapisy i  

    darowizny w postaci pieniężnej        300 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie      300 

Rozdz.80110 Gimnazja        300 

§   4210   zakup materiałów i wyposażenia     300 

  

Dział 801   Oświata i wychowanie    1.432  

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe     1.432  

§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu  

  państwa na realizację własnych  

  zadań bieżących gmin  

  (związków gmin)         1.432 

 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza      1.432 

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów      1.432 

§ 3240      stypendia dla uczniów        1.432 

 
Dział 852   Pomoc społeczna      1.200   1.200 

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie  

  zdrowotne opłacane za osoby  

  pobierające niektóre świadczenia 

  rodzinne      1.200   1.200 

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu  

  państwa na realizację zadań bieżących  

  z zakresu administracji rządowej  

  oraz innych zadań zleconych gminie  

  (związkom gmin) ustawami   1.200  

§ 4130      składki na ubezpieczenie zdrowotne     1.200 
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  § 2 

 
Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 77.000 zł 

               DOCHODY WYDATKI 

Dział 801   Oświata i wychowanie     77.000    77.000 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe       9.000     9.000 

§   0830    wpływy z usług       9.000 

§   4220    zakup środków żywności        9.000 

 

Rozdz.80104 Przedszkola       47.000    47.000 

§   0830    wpływy z usług      47.000 

§   4220    zakup środków żywności       47.000 

 

Rozdz.80110 Gimnazja       21.000    21.000 

§   0830    wpływy z usług      21.000 

§   4220    zakup środków żywności       21.000 

 

 
Dochody budżetu po zmianach 20.963.060 zł.- 

Wydatki budżetu po zmianach 21.951.026 zł.- 

 
§ 3 

 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu.  

 

zmniejsza się: 

Dział 600   Transport i łączność        9.000 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne        9.000 

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia      9.000 

 

Dział 750   Administracja publiczna      19.800       

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 

    na prawach powiatu       19.800 

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników           19.800 

 

a zwiększa się: 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo        9.000 

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa  

  i sanitacyjna wsi         9.000 

§  4270     zakup usług remontowych       9.000 

            

Dział 801   Oświata i wychowanie       19.800 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe         6.600 

§   4170    wynagrodzenia bezosobowe          6.600  

Rozdz.80104 Przedszkola         11.000 

§   4170    wynagrodzenia bezosobowe      11.000 

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe         2.200 

§   4170    wynagrodzenia bezosobowe       1.800 

§   4350   zakup usług dostępu do sieci Internet   200 

§   4580    pozostałe odsetki           200
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§ 4 

 

Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 

budżetu. 

               DOCHODY WYDATKI 

Dział 801   Oświata i wychowanie 

 
zmniejsza się: 

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne        2 

§ 4300      zakup usług pozostałych       2 

 

a zwiększa się: 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe         2 

§ 2910      zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie  

  z przeznaczeniem lub pobranych  

  w nadmiernej wysokości        2 

 

 § 5 

 

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 

budżetu. 
           

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i  

    sanitacyjna wsi 

zmniejsza się: 

§  4100     wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne     9.000 

a zwiększa się: 

§  4170    wynagrodzenia bezosobowe       9.000 

 

Dział 710   Działalność usługowa 

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne  

  i kartograficzne 

zmniejsza się: 

§  4300     zakup usług pozostałych       9.600 

a zwiększa się: 

§  4170     wynagrodzenia bezosobowe       9.600 

 

Dział 750   Administracja publiczna 

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast 

    na prawach powiatu)          

zmniejsza się:  

§   3030    różne wydatki na rzecz osób fizycznych    2.000 

a zwiększa się: 

§   4300    zakup usług pozostałych       1.500 

§   4410    podróże służbowe krajowe         500  

 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast 

    na prawach powiatu  

zmniejsza się:  

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników     3.000 
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                DOCHODY WYDATKI 

a zwiększa się: 

§   3020   wydatki osobowe nie zaliczane 

           do wynagrodzeń            3.000 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie 

Rozdz.80104 Przedszkola (dot. G. Przedszkola Nr 3) 

zmniejsza się: 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia           1.400 

a zwiększa się: 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe       1.400 

 
Rozdz.80104 Przedszkola (dot. G. Przedszkola Nr 1) 

zmniejsza się: 

§  4300     zakup usług pozostałych       1.500 

a zwiększa się: 

§  4170     wynagrodzenia bezosobowe       1.500

        

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe 

zmniejsza się: 

§ 4300      zakup usług pozostałych       2.300 

a zwiększa się: 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe       2.000 

§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet       100 

§ 4580      pozostałe odsetki           200 

 

Dział 851   Ochrona zdrowia  

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   

zmniejsza się: 

§ 3030    różne wydatki na rzecz osób fizycznych      110 

a zwiększa się: 

§ 4580     pozostałe odsetki           110  

(w ramach środków Urzędu) 

 
Dział 852   Pomoc społeczna (zadania zlecone) 

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki  

            na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

            z ubezpieczenia społecznego 

zmniejsza się: 

§ 3110      świadczenia społeczne          400 

a zwiększa się: 

§ 4280      zakup usług zdrowotnych         400

   

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

       środowiska 

Rozdz.90095 Pozostała działalność 

zmniejsza się: 

§  3020     wydatki osobowe nie zaliczane  

  do wynagrodzeń         1.900  

§  4300     zakup usług pozostałych       6.000 
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               DOCHODY WYDATKI 

a zwiększa się:  

§  4100     wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne     7.000 

§  4170     wynagrodzenia bezosobowe     900 

 

Dział 926   Kultura fizyczna i sport 

Rozdz.92601 Obiekty sportowe 

zmniejsza się: 

§  4270     zakup usług remontowych       6.500 

a zwiększa się: 

§  4170     wynagrodzenia bezosobowe       6.500 

 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 7 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

§ 8 

 

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 i wydatki budżetu o przekazaną darowiznę 

przez Bank Spółdzielczy w Karczewie w kwocie 300 zł z 

przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów Publicznego 

Gimnazjum w Konkursie „Matematyk Finansowy”.  

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.200 

zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 

niektóre świadczenia rodzinne. 

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.432 zł   

Z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej 

obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł, dla 

uczniów podejmujących naukę  w klasach pierwszych szkół 

podstawowych. 

 

§ 2 

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu w kwocie 77.000 zł. 

z przeznaczeniem na zakup środków żywności : 

- w Szkołach Podstawowych o kwotę 9.000 zł. 

- w Gminnych Przedszkolach o kwotę 47.000 zł. 

- w Publicznym Gimnazjum o kwotę 21.000 zł. 

 

§ 3 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale. 

Zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych w kwocie  

19.800 zł dotyczy następujących jednostek: 

- Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim z filią w Nadbrzeżu – 

2.200zł. 

- Szkoła Podstawowa w Sobiekursku – 2.200 zł. 

- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.200 zł. 

- Gminne Przedszkole Nr 1 – 2.200 zł. 

- Gminne Przedszkole Nr 2 – 2.200 zł. 

- Gminne Przedszkole Nr 3 – 2.200 zł. 

- Gminne Przedszkole w Sobiekursku – 2.200 zł. 

- Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim – 2.200 zł. 

- Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie – 2.200 zł 
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§ 4 

Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 

budżetu w szczegółowości jak w uchwale. 

 

§ 5 

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 

budżetu w szczegółowości jak w uchwale. 


