
Uchwała Nr XXXV/280/2005 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 29 grudnia 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 

                                               DOCHODY WYDATKI 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 346.900 zł. 

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo    30.000 
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i  

  sanitacyjna wsi     30.000 

§ 0830   wpływy z usług     30.000 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa   24.700 

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i  

            nieruchomościami     24.700 

§ 0470    wpływy z opłat za zarząd,  

  użytkowanie i użytkowanie  

  wieczyste nieruchomości    20.000 

§ 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     1.200  
§ 0760      wpływy z tytułu przekształcenia  

  prawa użytkowania przysługującego  

  osobom fizycznym w prawo własności  1.000 
§ 0830      wpływy z usług      2.000 

§ 0910      odsetki od nieterminowych wpłat z  

            tytułu podatków i opłat                 300 

§ 0920      pozostałe odsetki        200 

 
Dział 750   Administracja publiczna    1.100 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast  

            na prawach powiatu)     1.100 
§ 0830      wpływy z usług      1.100 

 
Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

            fizycznych i od innych jednostek 

            nie posiadających osobowości prawnej  
                            oraz wydatki związane z ich poborem  241.000 
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   DOCHODY WYDATKI 

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego,  

  podatku leśnego, podatku od  

  czynności cywilnoprawnych,  

  podatków i opłat lokalnych od 

  osób prawnych i innych  

            jednostek organizacyjnych       63.900 

§ 0310      podatek od nieruchomości   20.600 

§ 0320    podatek rolny        500 

§ 0330      podatek leśny      2.300 

§ 0340      podatek od środków transportowych    33.400 

§ 0910      odsetki od nieterminowych wpłat z  

    tytułu podatków i opłat     7.100 

 

Rozdz.75616 wpływy z podatku rolnego,  

            podatku leśnego, podatku od spadków  

            i darowizn, podatku od czynności 

            cywilno-prawnych oraz podatków i  

            opłat lokalnych od osób fizycznych  146.200 

§ 0310      podatek od nieruchomości   38.900 

§ 0320    podatek rolny     27.100 

§ 0340      podatek od środków transportowych    12.200 

§ 0500      podatek od czynności cywilnoprawnych 67.000 

§ 0910      odsetki od nieterminowych wpłat z  
    tytułu podatków i opłat     1.000 

 

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach  

            stanowiących dochód  

            budżetu państwa         30.900 

§ 0020      podatek dochodowy od osób prawnych   30.900 

 
Dział 801   Oświata i wychowanie    43.100 

Rozdz.80104 Przedszkola      43.100 

§ 0830      wpływy z usług     43.100 

 
Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona  

     środowiska       7.000 
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód     6.300 

§ 0830      wpływy z usług      6.300 

 
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg     700 

§ 0970       wpływy z różnych dochodów      700 

 
Dochody budżetu po zmianach 23.055.501 zł. 

Wydatki budżetu po zmianach 22.313.783 zł. 
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§ 2 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków budżetu 

 DOCHODY WYDATKI 

zmniejsza się:                 

Dział 750   Administracja publiczna       5.500 

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na  

            prawach powiatu)         5.500 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia      5.500 

 
Dział 801   Oświata i wychowanie        5.930 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe         5.930 

§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

            do wynagrodzeń         5.930 
(dotyczy Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim) 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i  

            ochrona środowiska        1.499 
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach  

            i w gminach          1.499 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia        784 

§ 4300      zakup usług pozostałych         715 
 

a zwiększa się: 

 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa       1.499 

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami    1.499 

§ 4260      zakup energii             1.419 

§ 4300      zakup usług pozostałych                  80 

 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza      5.930 

Rozdz.85401 Świetlice szkolne         5.930 

§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane  
  do wynagrodzeń          1.630     

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników     3.700 

§ 4110      składki na ubezpieczenia społeczne             600 
(dot. Świetlicy w Otwocku Wielkim) 

 

Dział 900   Gospodarka komunalna i  

            ochrona środowiska        2.000 

Rozdz.90095 Pozostała działalność        2.000 

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia      2.000 

 

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa  

  Narodowego          3.500 

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury,  
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  świetlice i kluby         3.500 

§ 2480      dotacja podmiotowa z budżetu  

  otrzymana przez samorządową 

  instytucję kultury        3.500 

 
 

§ 3 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach dochodów budżetu. 

   DOCHODY WYDATKI 

zmniejsza się: 

Dział 600   Transport i łączność    1.500   

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne    1.500 

§ 0690      wpływy z różnych opłat    1.500 

 

a zwiększa się: 

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

            fizycznych i od innych jednostek 

            nie posiadających osobowości prawnej  

            oraz wydatki związane z ich poborem  1.500 

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  

    dochody j.s.t.         1.500 

§ 0490      wpływy z innych lokalnych opłat  

pobieranych przez jednostki  

samorządu terytorialnego  

na podstawie odrębnych ustaw       1.500 

 

§ 4 

 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu 

Dział 801   Oświata i wychowanie 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe (dot. Szkoły w Sobiekursku) 

zmniejsza się: 

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  3.300 
a zwiększa się: 

§ 4140      wpłaty na PFRON      3.300 

 
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe (dot. Szkoły Podstawowej w Otwocku 

Wielkim) 

zmniejsza się: 

§ 4440      odpisy na ZFŚS      3.400 

a zwiększa się: 

§ 4140      wpłaty na PFRON      3.400 

 

§ 5 

 

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

XXVII/203/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2005 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok w związku ze 

zmniejszeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze Skarbu 
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Państwa. Załączniki te stanowią integralną część niniejszej 

uchwały.  
 

 

 
§ 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 budżetu o kwotę 346.900 zł. w związku ze 

zwiększonymi wpływami z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. 

 

 
§ 2 

Dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach wydatków budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale. 

 

 
§ 3 

Dokonuje się zmian między działami w ramach dochodów budżetu w 

szczegółowości jak w uchwale. 

 

 
§ 4 

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu 

w szczegółowości jak w uchwale. 

 

 

  
 

   

 


