Uchwała Nr XXVIII/230/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 26 czerwca 2012 roku
o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy
Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie 49.997.382,97 zł.
z tego:
1) bieżące w kwocie po zmianie 37.559.115,97 zł.
2) majątkowe w kwocie po zmianie 12.438.267,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy
Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 56.618.053,79 zł.
z tego:
1) bieżące w kwocie po zmianie 38.294.565,12 zł.
2) majątkowe w kwocie po zmianie 18.323.488,67 zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy
Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy
Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy
Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy
Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.
§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy
Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton
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UZASADNIENIE
Ad. § 1. 1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą:
a) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 01010 o kwotę 243 zł. w
Grupie Remontowej;
b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 72.171 zł. z tytułu wpływów z
opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości;
c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 826.829,27 zł. z tytułu
przeniesienia prawa własności;
d) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 70005 o kwotę 557 zł. w
Grupie Remontowej;
e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o łączną kwotę 7.222 zł.;
f) zwiększenie dochodów bieżących w rozdz.75095 o kwotę 49.990 zł. w związku z
przystąpieniem do realizacji projektu unijnego „Angielski nad morzem – edukacja
językowa młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum publicznego na
terenie Gminy Karczew” w tym: środki unijne – 42.491,50 zł., środki krajowe – 7.498,50
zł.
g) zmniejszenia planu dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 300.000 zł. z tytułu
podatku od nieruchomości;
h) zwiększenia dochodów w rozdz. 75615 o łączną kwotę 2.113 zł.; w tym z tytułu podatku
rolnego -1.636 zł. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 477 zł.
i) zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75616 o łączną kwotę 535.738 zł. z tytułu
podatku od nieruchomości - 200.000 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych 258.460 zł. oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 77 278 zł.;
j) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 75618 o kwotę 147 zł.;
k) zmniejszenia planu dochodów bieżących w rozdz. 75621 o kwotę 239.834 zł. z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych;
l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75621 o kwotę 30.951 zł. z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych;
m) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 75814 o kwotę 5.456 zł.; w
tym: 3.708 zł. odsetki na rachunkach projektów unijnych; 1.748 zł. odsetki na rachunkach
podstawowych;
n) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 80101 o łączną kwotę 1.145
zł.; w tym w Szkole Podstawowej w Glinkach – 186 zł., w Szkole Podstawowej Nr 2 –
442 zł., Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 281 zł., Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Sobiekursku – 236 zł.
o) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 80104 o łączną kwotę 755
zł.; w tym Gminne Przedszkole Nr 1 – 136 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 – 232 zł.,
Gminne Przedszkole Nr 3 – 387 zł.
p) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 80110 o kwotę 397 zł. w
Publicznym Gimnazjum;
q) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 80130 o kwotę 343 zł. w
Zespole Szkół w Karczewie;
r) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 85154 o kwotę 153 zł. w
MGOSŚ;
s) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 85219 o kwotę 2.433 zł. w
MGOPS;
t) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 83 zł. z tytułu wpływów z
usług w MGOPS;
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u) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o łączną kwotę 50.000 zł. z
przeznaczeniem na projekt unijny „Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy
Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i szkoleniach z
przedsiębiorczości” w tym środki europejskie – 42.500 zł. środki krajowe – 7.500 zł; projekt realizowany przez MGOPS;
v) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 90095 o kwotę 1.020 zł. w
Grupie Remontowej;
w) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 92601 o łączną kwotę 17.064 zł. dot.
należności po zlikwidowanej Miejskiej Hali Sportowej;
x) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w rozdz. 92695 o kwotę 22 zł.

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

2. Zmiany w Tabeli Nr 2:
zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz. 40002 o kwotę 400.000 zł. – szczegółowo
omówione w Ad. § 2.
zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 60016 o kwotę 14.400 zł. w tym z
przeznaczeniem na wykonanie przepustu drogowego udrażniającego kanał odwadniający
pola i łąki we wsi Łukówiec – 7.400 zł, wykonanie przepustu kanału odwadniającego pod
drogą w miejscowości Całowanie – 7.000 zł.
zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz.60016 o kwotę 570.000 zł. – szczegółowo
omówione w Ad. § 2.
zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.70005 o kwotę 848.829,27 zł. w tym z
przeznaczeniem na rozbiórkę budynków stanowiących własność Gminy – 826.829,27 zł.;
wycenę gruntów – 20.000 zł., opłaty sądowe z tytułu interwencji ubocznych i odpisów z
ksiąg wieczystych -2.000 zł.
zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdz.71014 o kwotę 22.000 zł.
zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz.75023 o kwotę 19.000 zł. dot.
wynagrodzeń bezosobowych;
zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdz.75023 o kwotę 6.680 zł. dot. usług
pozostałych;
zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdz.75075 o kwotę 38.100 zł. zwiększa się
planowane wydatki bieżące w rozdz.75095 o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na
prowizje dla sołtysów za zbieranie podatków;
zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.75095 o kwotę 49.990 zł. z przeznaczeniem na
realizację projektu unijnego „Angielski nad morzem – edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum publicznego na terenie Gminy
Karczew”

Rozdział Paragraf

75095
4017

4019

4117

Przed
zmianą

Treść

Zmiana

Po
zmianie

Administracja publiczna

0,00

49 990,00

49 990,00

Pozostała działalność

0,00

49 990,00

49 990,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 422,00

1 422,00

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew- fundusze unijne

0,00

1 422,00

1 422,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

250,94

250,94

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew - budżet państwa

0,00

250,94

250,94

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 944,33

1 944,33
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4119

4127

4129

4177

4179

4217

4219

4307

4309

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew- fundusze unijne

0,00

1 944,33

1 944,33

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

343,12

343,12

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew - budżet państwa

0,00

343,12

343,12

Składki na Fundusz Pracy

0,00

200,31

200,31

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew- fundusze unijne

0,00

200,31

200,31

Składki na Fundusz Pracy

0,00

35,35

35,35

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew - budżet państwa

0,00

35,35

35,35

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

9 948,36

9 948,36

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew- fundusze unijne

0,00

9 948,36

9 948,36

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 755,59

1 755,59

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew - budżet państwa

0,00

1 755,59

1 755,59

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 060,00

3 060,00

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew- fundusze unijne

0,00

3 060,00

3 060,00

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

540,00

540,00

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew - budżet państwa

0,00

540,00

540,00

Zakup usług pozostałych

0,00

25 916,50

25 916,50

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew- fundusze unijne

0,00

25 916,50

25 916,50

Zakup usług pozostałych

0,00

4 573,50

4 573,50

Angielski nad morzem - edukacja językowa młodzieży
uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego na terenie Gminy Karczew - budżet państwa

0,00

4 573,50

4 573,50

0,00 49 990,00

49 990,00

j) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz.75412 o kwotę 5.000 zł. z
przeznaczeniem zakup paliwa w celu utrzymania gotowości bojowej dla OSP Otwock
Wielki;
k) dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz.80101 i 80104 w kwocie 2.400 zł.
dotyczących planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim z
przeznaczeniem na zapłatę składek PFRON
l) zwiększa planowane wydatki w rozdz.80104 o kwotę 4.730 zł. w Gminnym Przedszkolu
Nr 3 w Karczewie z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem oraz zakup
programu księgowego;
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m) zwiększa się planowane wydatki w rozdz.80110 o kwotę 5.783,30 zł. z przeznaczeniem
na zakup materiałów – 1.500 zł., remont dachu – 4.283,30 zł.
n) dokonuje się przeniesienia środków w rozdz.80130 o kwotę 1.328 zł. z przeznaczeniem
na zapłatę odsetek;
o) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz.85121 o kwotę 25.000 zł. z
przeznaczeniem na dostawę i montaż szamba - 5.000 zł. oraz remont gabinetu
stomatologicznego – 20.000 zł. w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku.
p) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdz.85121 o kwotę 25.000 zł. –
szczegółowo omówione w Ad § 2;
q) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz.85219 o kwotę 609 zł. z
przeznaczeniem na opłaty za wynajem pomieszczeń od Telekomunikacji Polskiej;
y) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz.85295 w kwocie 50.000 zł. w związku
z przystąpieniem do realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców
gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i szkoleniach z
przedsiębiorczości” w tym środki europejskie – 42.500 zł. środki krajowe – 7.500 zł; projekt realizowany przez MGOPS;
Rozdział Paragraf

85295
4017

4117

4127

4177

4217

4307

4309

Przed
zmianą

Treść

Zmiana

Po zmianie

Pomoc społeczna

0,00

50 000,00

50 000,00

Pozostała działalność

0,00

50 000,00

50 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 279,65

1 279,65

Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy
Karczew poprzez uczestnictwo w kursie praw. jazdy
kat. B i szkol. z przedsięb. - fundusze unijne

0,00

1 279,65

1 279,65

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

2 251,95

2 251,95

Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy
Karczew poprzez uczestnictwo w kursie praw. jazdy
kat. B i szkol. z przedsięb. - fundusze unijne

0,00

2 251,95

2 251,95

Składki na Fundusz Pracy

0,00

540,75

540,75

Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy
Karczew poprzez uczestnictwo w kursie praw. jazdy
kat. B i szkol. z przedsięb. - fundusze unijne

0,00

540,75

540,75

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

16 577,65

16 577,65

Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy
Karczew poprzez uczestnictwo w kursie praw. jazdy
kat. B i szkol. z przedsięb. - fundusze unijne

0,00

16 577,65

16 577,65

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 695,00

2 695,00

Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy
Karczew poprzez uczestnictwo w kursie praw. jazdy
kat. B i szkol. z przedsięb. - fundusze unijne

0,00

2 695,00

2 695,00

Zakup usług pozostałych

0,00

17 895,00

17 895,00

Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy
Karczew poprzez uczestnictwo w kursie praw. jazdy
kat. B i szkol. z przedsięb. - fundusze unijne

0,00

17 895,00

17 895,00

Zakup usług pozostałych

0,00

7 500,00

7 500,00

Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy
Karczew poprzez uczestnictwo w kursie praw. jazdy
kat. B i szkol. z przedsięb. - budżet państwa

0,00

7 500,00

7 500,00
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4407

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

1 260,00

1 260,00

Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy
Karczew poprzez uczestnictwo w kursie praw. jazdy
kat. B i szkol. z przedsięb. - fundusze unijne

0,00

1 260,00

1 260,00

0,00

50 000,00

50 000,00

r) dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w rozdz.85395 w ramach projektu
unijnego „Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” w następującej
szczegółowości:
Rozdział

Paragraf

85395
4017

4117

4127

4177

4217

4307

Przed
zmianą

Treść

Zmiana

Po
zmianie

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

172 125,00

0,00

172 125,00

Pozostała działalność

172 125,00

0,00

172 125,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

64 600,00

4 656,68

69 256,68

Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy
szansę"- fundusze unijne

64 600,00

4 656,68

69 256,68

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 997,24

737,66

12 734,90

Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy
szansę"- fundusze unijne

11 997,24

737,66

12 734,90

Składki na Fundusz Pracy

1 425,66

114,41

1 540,07

Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy
szansę"- fundusze unijne

1 425,66

114,41

1 540,07

Wynagrodzenia bezosobowe

61 500,00

- 15 350,00

46 150,00

Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy
szansę"- fundusze unijne

61 500,00

- 15 350,00

46 150,00

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 321,25

4 321,25

Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy
szansę"- fundusze unijne

0,00

4 321,25

4 321,25

Zakup usług pozostałych

2 200,42

5 520,00

7 720,42

Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy
szansę"- fundusze unijne

2 200,42

5 520,00

7 720,42

172 125,00

0,00

172 125,00

s) zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.85415 o kwotę 3.554 zł. z przeznaczeniem na
stypendia szkolne – środki stanowią wkład własny;
t) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz.90001 o kwotę 24.000 zł. w tym z
przeznaczeniem na udrożnienie przepompowni ścieków na terenie Karczewa – 4.000 zł.;
regulację studzienek kanalizacyjnych – 20.000 zł.
u) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdz.90001 o kwotę 1.235.000 zł. –
omówione w szczegółowości w Ad § 2;
v) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz.90095 o kwotę 10.000 zł. z
przeznaczeniem na wyłapywanie i zapewnienie opieki w schroniskach bezpańskich
zwierząt;
w) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz.90095 o kwotę 32.000 zł. z
przeznaczeniem na obsługę prawną w Grupie Remontową;
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x) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz.90095 o kwotę 33.121 zł. z
przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska – ze środków
niewykorzystanych z roku ubiegłego (zadrzewienie i pielęgnacja drzewostanu: paragraf
4210 - 8.000 zł. paragraf 4300 – 7.800 zł.; edukacja ekologiczna i ochrona gatunkowa:
paragraf 4210-3.000 zł. paragraf 4300-1.000 zł.; usuwanie skutków zanieczyszczenia
środowiska – 3.321 zł. paragraf 4300; zakup usług dotyczących wykonania opracowań z
zakresu ochrony środowiska – 10.000 zł. paragraf 4390)
y) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdz.90095 o kwotę 180.000 zł. –
szczegółowo omówione w Ad § 2;
z) zwiększa się planowaną dotację przedmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
o kwotę 56.600 zł. (rozdz.92109)
aa) zmniejsza się planowaną dotację podmiotową dla Miejskiego – Ośrodka Sportu i
Rekreacji o kwotę 140.645 zł. (rozdz.92601);
bb) zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.92601 o kwotę 140.645 zł. z przeznaczeniem na
utrzymanie obiektów sportowych;
cc) zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz.92601 o kwotę 85.000 zł. – szczegółowo
omówione w Ad § 2;
Ad. § 2. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą następujących zadań majątkowych:
Rozdział

40002

6050

60016

6050

6050
6050

6050

6050

85121

Treść

Zmiana

Uzasadnienie
zmian

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę

400 000,00

Dostarczanie wody

400 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

400 000,00

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej i ul.
Bohaterów Westerplatte w Karczewie

400 000,00

Transport i łączność

570 000,00

Drogi publiczne gminne

570 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

570 000,00

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego i
ul. Różanej w Karczewie

570 000,00

wprowadzenie nowego
zadania

0,00

Zmiana okresu realizacji
2012 rok

0,00

Zmiana okresu realizacji
2012 rok

0,00

Zmiana okresu realizacji
2012 rok

0,00

Zmiana okresu realizacji
2012 rok

Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego
Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji
deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul.
Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul.
Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji
deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg
gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul Ogrodowej
wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul.
Przechodniej w Karczewie
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych przedłużenie ul. Miziołka

Ochrona zdrowia

- 25 000,00

Lecznictwo ambulatoryjne

- 25 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 25 000,00
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wprowadzenie nowego
zadania

6050

Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji
technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku
Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową

- 25 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1 055 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1 235 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1 235 000,00

6050

Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji
budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach
wiejskich Gminy Karczew

- 1 235 000,00

90095

Pozostała działalność

180 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

180 000,00

Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb Grupy Remontowej

180 000,00

90001

6060

zmniejszenie planu

zmniejszenie planu

wprowadzenie nowego
zadania

Kultura fizyczna

85 000,00

Obiekty sportowe

85 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

85 000,00

6050

Budowa trybun na terenie boiska wielofunk. na terenie
Pub. Gimnazjum w Karczewie, terenie kompleksu boisk
sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstaw. Nr 2 w
Karczewie oraz terenie kompleksu boisk sportowych
ORLIK 2012 przy Zesp.Szkolno-Przed. w Sobiekursku

40 000,00

wprowadzenie nowego
zadania

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiektach MOSiR w
Karczewie

45 000,00

wprowadzenie nowego
zadania

92601

- 25 000,00

Ad. § 3. Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą: zwiększenia planowanego deficytu budżetu
o kwotę 1.124.314,30 zł. w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz
wprowadzenia przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku
budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.124.314,30 zł.
Ad. § 4. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą:
a) zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury
o kwotę 59.600 zł. (rozdz.92109);
b) zmniejszenia planowanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Karczewie o kwotę 140.645 zł. (rozdz.92601).
Ad. § 5. Zmiany w załączniku Nr 4 na rachunku dochodów, o których mowa w art.223
ust. 1 ustawy o finansach i wydatków nimi sfinansowanych Szkoły Podstawowej Nr 2
(rozdz.80101)
a) zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10.000 zł. w tym z tytułu najmu i
dzierżawy – 3.000 zł. otrzymanych darowizn – 7.000 zł.
b) zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł. w tym z przeznaczeniem na
zakupy pomocy dydaktycznych zmniejszenie o 15.000 zł. zakup usług remontowych
zwiększenie o 25.000 zł.
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Ad. § 6. Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą zmniejszenia planowanej dotacji
przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie o kwotę 140.645 zł.
(rozdz.92601) proporcjonalnie do wielkości planowanych przychodów;
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