
Uchwała Nr XLIV/345/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 lutego 2010 roku 
 

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010 

 

 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 233 

pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 

1240) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew 

Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. 

 

 Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie  36.249.593,90 zł. 

z tego: 

a) bieżące w kwocie po zmianie 33.539.593,90 zł. 

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) 2.710.000 zł. 

 

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew 

Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. 

 

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie  41.488.398,74 zł. 

Z tego: 

a) bieżące w kwocie po zmianie 33.651.594,04 zł. 

b) majątkowe  w kwocie po zmianie 7.836.804,70 zł. 

 

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1a do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy 

Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. 

 

§ 2 

 

1. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania deficytu budżetu w wysokości 5.238.804,84 

zł., który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

a) zaciągniętych kredytów długoterminowych  w kwocie po zmianie 5.030.025,84 zł. 

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie (bez zmian) 

208.779 zł. 

 

2. Dokonuje się zmian w  przychodach budżetu, których źródłem będą: 

a) zaciągnięte kredyty długoterminowe  w kwocie po zmianie 5.030.025,84 zł. 

b) wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z 

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie (bez zmian) 2.137.560 zł. 

       - zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
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§ 3  

 

 Rozdysponowuje się ustaloną w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr 

XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. rezerwę celową oświatową w wysokości 78.000 zł. 

 

§ 4 

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy 

Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 6 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCA  

            RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

                mgr Danuta Żelazko 
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UZASADNIENIE 

 

§ 1 

 

Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczącej planu dochodów budżetu na 2010 r.: 

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2010 r. o kwotę  4.926 zł. z tytułu: 

a) odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 300 zł. 

b) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.850 zł. 

c) otrzymanego zwrotu zasiłku stałego od Zakładu Ubezpieczeń w kwocie 1.776 zł. 

 

§ 2 

 

Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczącej planu wydatków budżetu na 2010 r. 

1. Dokonuje się przesunięcia planu  wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.75023 

o kwotę 31.720 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. 

2. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.75412, 

szczegółowe zmiany dotyczące ochotniczych straży pożarnych przedstawiają się 

następująco: 

       

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

200 250,00 0,00 200 250,00 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 200 250,00 0,00 200 250,00 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  27 000,00 3 000,00 30 000,00 

      OSP KARCZEW 20 000,00 3 000,00 23 000,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 100,00 - 19 350,00 58 750,00 

      OSP KARCZEW 49 000,00 - 15 000,00 34 000,00 

      OSP OTWOCK WIELKI 25 200,00 - 4 350,00 20 850,00 

    4260 Zakup energii 55 100,00 2 000,00 57 100,00 

      OSP KARCZEW 40 000,00 2 000,00 42 000,00 

    4270 Zakup usług remontowych 20 500,00 - 7 000,00 13 500,00 

      OSP KARCZEW 14 000,00 - 10 000,00 4 000,00 

      OSP OTWOCK WIELKI 1 500,00 3 000,00 4 500,00 

    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 - 300,00 800,00 

      OSP OTWOCK WIELKI 300,00 - 300,00 0,00 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 

900,00 1 800,00 2 700,00 

      OSP OTWOCK WIELKI 250,00 1 800,00 2 050,00 

    4370 
Opłata z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

1 200,00 - 500,00 700,00 

      OSP OTWOCK WIELKI 500,00 - 500,00 0,00 

    4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 

0,00 350,00 350,00 

      OSP OTWOCK WIELKI 0,00 350,00 350,00 
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    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

0,00 20 000,00 20 000,00 

      
OSP KARCZEW – remont garaży w 
strażnicy 

0,00 20 000,00 20 000,00 

Razem: 200 250,00 0,00 200 250,00 

 

3 .Dokonuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami o kwotę 600.000 zł. w ramach 

rozdz.75702 dotyczącego dostosowania do obowiązującego, wg nowego rozporządzenia, 

paragrafu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 595.486 zł. oraz 

wyodrębnienia środków na prowizje przygotowawcze od kredytów w kwocie 4.514 zł. 

 

4. Rozdysponowuje się rezerwę oświatową w kwocie 78.000 zł. z przeznaczeniem na 

wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy 

Karta nauczyciela w następujących jednostkach: 

a) w ramach rozdz.80101 Szkoły Podstawowe: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 14.080 zł. 

- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 6.168 zł. 

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku – 8.549 zł. 

- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 2.742 zł. 

b) w ramach rozdz.80104 Przedszkola: 

- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim –361 zł. 

- Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 3.474 zł. 

- Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 8.540 zł. 

- Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie –2.121 zł. 

c) w ramach rozdz.80110 – Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 18.022 zł. 

d) w ramach rozdz.80120 – Zespół Szkół w Karczewie – 1.563 zł. 

e) w ramach rozdz.80130 – Zespół Szkół w Karczewie – 8.110 zł. 

f) w ramach rozdz.85401 – Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4.270 zł. 

 

5. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 4.926 zł. z tytułu: 

a) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego do budżetu 

państwa w kwocie 2.850 zł. w rozdz.85212. 

b) zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu państwa w 

kwocie 300 zł. w rozdz.85212. 

c) zwrotu zasiłku stałego do budżetu państwa w kwocie 1.776 zł. w rozdz.85216. 

 

§ 3 

 

Zmiany w załączniku Nr 1a dotyczą dodania zapisu dotyczącego realizacji nowego zadania 

majątkowego w 2010 r. następującej treści: 
remont garaży w strażnicy OSP w Karczewie - 20.000 zł. (dział 754 rozdz.75412 paragraf 6230) 

 

§ 4 

 

Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą zmian w przychodach budżetu na 2010 r. polegających 

na rezygnacji z zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w kwocie 830.000 zł. i w związku z 

tym zwiększenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 
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830.000 zł. Zmiany dotyczą również dostosowania aktualnego stanu planu dochodów i 

wydatków do zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 1 i Tabeli Nr 2. 

 

§ 5 

 

Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą zwiększenia planu dotacji celowych dla jednostek 

nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na 

remont garaży w strażnicy OSP w Karczewie. 

 


