
                              

Uchwała Nr XXXIII/251/2005 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 28 października 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 59.297 zł. 

 DOCHODY WYDATKI 

Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy 

            państwowej, kontroli i ochrony  

            prawa oraz sądownictwa     15.192  15.192 

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej  

            Polskiej       15.192  15.192 

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu  

  państwa na realizację zadań  

  bieżących z zakresu administracji  

  rządowej oraz innych zadań  

  zleconych gminie (związkom gmin)  

  ustawami                   15.192  

§ 3030      różne wydatki na rzecz osób  

  fizycznych       10.080 

§ 4110      składki na ubezpieczenia społeczne     600 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe      2.000 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    2.000 

§ 4300      zakup usług pozostałych       512 

 

Dział 852   Pomoc społeczna        29.240    29.240 

Rozdz.85295 Pozostała działalność   29.240    29.240 

§   2030    dotacje celowe otrzymane z  

            budżetu państwa na realizację  

            własnych zadań bieżących gmin 

           (związków gmin)    29.240   

§   3110    świadczenia społeczne     29.240 

 

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa  

    Narodowego     14.865   14.865 

Rozdz.92116 Biblioteki     14.865   14.865 

§   2020    dotacje celowe otrzymane z  

            budżetu państwa na zadania  

  bieżące realizowane przez  

  gminę na podstawie porozumień   

 z organami administracji rządowej 14.865 
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§   2480    dotacja podmiotowa z budżetu  

            dla samorządowej instytucji kultury  14.865 

 

Dochody budżetu po zmianach 21.180.443 zł. 

Wydatki budżetu po zmianach 22.108.588 zł. 

 

§ 2  

 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu. 

 

zmniejsza się: 

               DOCHODY WYDATKI 

Dział 750   Administracja publiczna       7.500 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast  

  na prawach powiatu)        7.500 

§ 3020      wydatki osobowe niezaliczone do  

  wynagrodzeń          1.000 

§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne        800 

§ 4140      wpłaty na PFRON           200 

§ 4260      zakup energii         2.500 

§ 4410      podróże służbowe krajowe       1.500 

§ 4530      podatek od towarów i usług (VAT)      1.500 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie       68.100 

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów  

  do szkół         10.000 

§ 4300      zakup usług pozostałych      10.000 

Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie  

    Nauczycieli         34.100 

§ 4300      zakup usług pozostałych      34.100 

Rozdz.80195 Pozostała działalność       24.000 

§ 4210      zakup usług pozostałych       7.000 

§ 4220      zakup środków żywności       15.000 

§ 4260      zakup energii         2.000 

 

Dział 851   Ochrona zdrowia           500 

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej    500 

§ 4300      zakup usług pozostałych     500 

 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza    500 

Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie 

    Nauczycieli        500 

§ 4300      zakup usług pozostałych         500 

 

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

    narodowego          1.500  

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury,  

  świetlice  i kluby      500 

§   2480    dotacja podmiotowa z budżetu  

  dla samorządowej instytucji kultury   500 

Rozdz.92116 Biblioteki          1.000 
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§   2480    dotacja podmiotowa z budżetu  

            dla samorządowej instytucji kultury     1.000

  

 

Dział 926   Kultura fizyczna i sport      10.000 

Rozdz.92695 Pozostała działalność       10.000 

§ 2820      dotacja celowa z budżetu na  

  finansowanie lub dofinansowanie  

  zadań zleconych do realizacji  

  stowarzyszeniom        10.000 

 

a zwiększa się: 

 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo       55.600 

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i 

  sanitacyjna wsi        55.600 

§ 4260      zakup energii        55.600 

 

 

Dział 600   Transport i łączność       10.000 

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne      10.000 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia     10.000 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona  

    środowiska         22.500 

Dział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg     22.500 

§ 4260      zakup energii        22.500 

§ 3 

 

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 

budżetu. 

 

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy 

            państwowej, kontroli i ochrony  

            prawa oraz sądownictwa   

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

  Polskiej 

zmniejsza się: 

§ 4300      zakup usług pozostałych       1.200 

a zwiększa się: 

§ 4110   składki na ubezpieczenia społeczne       200 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe       1.000 

 

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i do Senatu 

zmniejsza się: 

§ 4210    zakup materiałów i wyposażenia      1.800 

§ 4300      zakup usług pozostałych       4.023 

§ 4410      podróże służbowe krajowe         500 

a zwiększa się:  

§ 4110      składki na ubezpieczenia społeczne   742 

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe       5.581 
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              DOCHODY WYDATKI 

Dział 801   Oświata i wychowanie 

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne 

zmniejsza się: 

§ 4300      zakup usług pozostałych        200 

a zwiększa się:   

§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne      150  

§ 4120      składki na Fundusz Pracy     50 

 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Przewodniczący 

                                                                             Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                       mgr inż. Waldemar Pawlik 
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UZASADNIENIE 

§ 1 

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 10.080 zł. z 

przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych 

komisji wyborczych w Wyborach Prezydenckich w dniu 09.10.2005. 

 

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.112 zł. z 

przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w dniu 23.10.2005 

r. 

 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 29.240 

zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z 

dożywianiem w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek 

dla Potrzebujących”. 

 

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w kwocie 14.865 zł. z 

przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 

publicznych zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 5355 z dnia 31 

sierpnia 2005 r.  

 

§ 2 

Dokonuje się zmian między działami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale. 

 

§ 3 

Dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach wydatków 

budżetu w szczegółowości jak w uchwale. 

 

 

 

 

 

 

 

   


