
 

Uchwała Nr XXXIX/313/2006 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 12 lipca 2006 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r. 

i  w załącznikach nr 3,4,5,8 

 
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.165, art.168 art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) 

uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 

 

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 134.793 zł. 

   DOCHODY WYDATKI 
Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

    elektryczną, gaz i wodę  83.385 83.385 

Rozdz.40002 Dostarczanie wody     83.385 83.385 

§ 6290      środki na dofinansowanie własnych  

  inwestycji gmin (związków gmin),  

  powiatów (związków powiatów),  
  samorządów województw,  

  pozyskane z innych źródeł   83.385 
§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek  

  budżetowych         83.385 

 
Dział 600   Transport i łączność    50.000 50.000 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne    50.000 50.000 

§ 6300      wpływy z tytułu pomocy finansowej  

       udzielanej między jednostkami  

       samorządu terytorialnego na  

       dofinansowanie własnych zadań  

       inwestycyjnych i zakupów  

       inwestycyjnych     50.000 

§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek  
  budżetowych         50.000 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie     1.408  1.408 
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe      1.408  1.408 

§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizację własnych zadań  

  bieżących gmin (związków gmin) 

     ustawami        1.408 
§ 3260      inne formy pomocy dla uczniów              1.408 
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§ 2 

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 294.000 zł. 
   DOCHODY WYDATKI 

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób  

  fizycznych i innych jednostek  

  nieposiadających osobowości prawnej  

  oraz wydatki związane z ich poborem 294.000 

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku  

  leśnego, podatku od czynności  

  cywilnoprawnych, podatków i opłat  

  lokalnych od osób prawnych i innych  
  jednostek organizacyjnych      290.000 

§ 0340      podatek od środków transportowych   290.000 

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego,  

  podatku leśnego, podatku od 

  czynności cywilnoprawnych oraz  

  podatków i opłat lokalnych   4.000 
§ 0910      odsetki od nieterminowych wpłat  

  z tytułu podatków i opłat   4.000 

 
§ 3 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 118.685 zł. 

 

Dział 400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w  
  energię elektryczną, gaz i wodę     28.000 

Rozdz.40002 Dostarczanie wody                28.000 

§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek  
  budżetowych         28.000 

 
Dział 600   Transport i łączność       69.735 

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne       69.735 

§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek  

      budżetowych         69.735 

 
Dział 750   Administracja publiczna       6.000 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na  

  prawach powiatu)         6.000 

§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek  

  budżetowych          6.000 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona  

    Środowiska             14.950 

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg     14.950 

§ 6050      wydatki inwestycyjne jednostek 

  budżetowych         14.950 

 

Dochody budżetu po zmianach 23.851.938 zł. 
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Wydatki budżetu po zmianach 25.134.435 zł. 

 
§ 4 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków  

budżetu. 
               DOCHODY WYDATKI 

zmniejsza się: 

Dział 600   Transport i łączność       17.500 

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne      17.500 

§ 4270      zakup usług remontowych      17.500 

 
a zwiększa się: 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

      Środowiska         17.500 

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     2.500     

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia       2.500 

 
Rozdz.90095 Pozostała działalność       15.000 

§ 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

      budżetowych         15.000 

 
§ 5 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu. 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 

zmniejsza się: 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    35.000 

a zwiększa się: 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia      5.000 

§ 4270      zakup usług remontowych      30.000 

 
§ 6 

 
Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Uchwały 

XXXVI/288/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2006 r 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 – załączniki te stanowią 

integralną część niniejszej uchwały. 

 

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/299/2006 Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok. 
§ 7 

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały XXXVI/288/2006 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2006 r w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy na 2006 – załącznik ten stanowi integralną część 

niniejszej uchwały. 
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§ 8 

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków z tych 

dochodów – zał. Nr 8 do Uchwały XXXVI/288/2006 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 30 marca 2006 r. - załącznik ten stanowi integralną 

część niniejszej uchwały. 

 
§ 9 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 
§ 10 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§ 11 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

       Przewodniczący 

           Rady Miejskiej w Karczewie 

             mgr inż. Waldemar Pawlik 
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UZASADNIENIE 

 

§ 1 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 83.385 zł. 

z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłącza     

wodociągowego na Osiedlu Warszawska z przeznaczeniem na budowę 

wodociągu na Osiedlu Warszawska ul. Prądzyńskiego, Wysockiego i 

Chłopickiego 

 

Udział finansowy Gminy Otwock w realizacji inwestycji w postaci 

budowy drogi Ks Biskupa Władysława Miziołka na odcinku od ulicy Ks. 

Kard. Stefana Wyszyńskiego do granicy osiedla Ługi- na podstawie 

zawartego porozumienia międzygminnego – 50.000 zł. 
 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.408 zł.z 

przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej 

podręczniki szkolne o wartości 100 zł – dla uczniów podejmujących 

naukę w klasach pierwszych  szkół podstawowych w roku szkolnym 

2006/2007 – zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 

2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu 

szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna”. 

 

§ 2 

Zwiększa się plan dochodów budżetu: 

 

- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 

w kwocie 290.000 zł. 

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat w kwocie 4.000 zł. 

 

§ 3 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.685 zł. 

z przeznaczeniem na: 

- aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu w ul. 

Podlaskiej, Akacjowej, Wschodniej, Brzozowej – 10.000 zł. 

- aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu przy ul. 

Karczówek, Ogrodowa, Przechodnia, Trzaskowskich – 18.000 zł. 

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Leśnej, 

Gołębiej, Piaski – 5.000 zł. 

- budowa dróg ul. Ks. Biskupa Miziołka – 5.000 zł. 

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic 

Żeromskiego, Wyspiańskiego, Chopina, Matejki, Baczyńskiego, 

Sienkiewicza  - 59.735 zł. 

- aktualizacja dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy 

byłego pawilonu handlowego w Karczewie na cele kulturalno 
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oświatowe – 6.000 zł. 

- dokumentacja techniczna modernizacji oświetlenia ulicznego 

terenu miasta i gminy – 14.950 zł. 

 

§ 4 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach planu wydatków 

budżetu Grupy Remontowej w Karczewie. 

 
§ 5 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach planu wydatków 

budżetu Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim. 

 

§ 6 

Zmiana w zał. Nr 3 Przychody i rozchody budżetu dotyczy zmiany 

błędnego symbolu klasyfikacji budżetowej paragrafu przychodów 

pochodzących z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek oraz 

zmniejszenia kwoty deficytu budżetu. 

 

Zmiana w zał. Nr 4 Prognoza długu gminy na dzień 31.12.2006 r.  

dotyczy dostosowania kwoty zadłużenia na dzień 31.12.2005 r. do 

wprowadzonej autopoprawki do sprawozdania z wykonania budżetu za 

2005 r.(pomniejszenie zadłużenia Gminy o kwotę 32.678 zł. – kwota 

odsetek od kredytów za grudzień 2005 r. płatna do 20 stycznia 2006 

r.) oraz zmniejszenia zadłużenia w związku ze zmniejszeniem 
deficytu. 

 
§ 7 

Zmiana w zał. Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne dotyczy 

zwiększenia kwoty planowanych inwestycji o kwotę 267.070 zł. 

 
§ 8 

Zmiana w planie dochodów własnych i wydatków z tych dochodów 

dotyczy planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie: 

 
  DOCHODY WYDATKI 

Dział 801   Oświata i wychowanie 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 
zmniejsza się: 

§ 0830      wpływy z usług        7.000 

§ 4220      zakup środków żywności        1.000 
a zwiększa się: 

§ 0750      dochody z najmu i dzierżawy  

  składników majątkowych  

    Skarbu Państwa, jednostek  

            samorządu terytorialnego  
    lub innych jednostek zaliczanych  

  do sektora finansów publicznych 

  oraz innych umów o podobnym  
  charakterze        5.000 

§ 0960  otrzymane spadki zapisy i darowizny 



  7 

   w postaci pieniężnej        2.000  
§ 4210     zakup materiałów i wyposażenia      1.000 

 

 


