
ZARZĄDZENIE NR 55/2004

BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 30 CZERWCA 2004R.

w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

Na podstawie art. 128 ust.2 pkt.2, ust. 2 ustawy z dnia 

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 Nr. 

15 

poz. 148 ze zmianami), § 13 Uchwały Nr XV/117/2004 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dn. 30 marca 2004 roku, zarządza się 

co następuje;

§  1

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków 

budżetu.

   DOCHODY   

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 drogi publiczne gminne

zmniejsza się;

  §   4270  zakup usług remontowych   

15.000  

a zwiększa się;

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia    

3.000

  §   4300  zakup usług pozostałych   

10.000

  §   4580  pozostałe odsetki    

1.500

  §   4610  koszty postępowania sądowego i 

 prokuratorskiego

500

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

 państwowej, kontroli i ochrony prawa

 oraz sądownictwa

rozdz.75113 wybory do Parlamentu Europejskiego

zmniejsza się:

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia      

890

zwiększa się:

  §  4110  składki na ubezpieczenie społeczne      

439

1



  §  4120  składki na Fundusz Pracy            

62

  §  4300   zakup usług pozostałych      

389

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób 

U87 fizycznych i od innych jednostek 

 nieposiadających osobowości prawnej

 oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz.75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

 należności bu8dżetowych
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DOCHODY     

WYDATKI

zmniejsza się:

  §  4100  wynagrodzenia osobowe pracowników    

1.000

a zwiększa się:

  §  4110  składki na ubezpieczenie społeczne    

1.000

Dział 801   Oświata i wychowanie 

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

zmniejsza się;

  §  4260   zakup energii    

1.000

a zwiększa się;

  §  4580   pozostałe odsetki    

1.000

Dział 852   opieka społeczna (zadania zlecone)

Rozdz.85203 ośrodki wsparcia

Zmniejsza się:

  §   4220  zakup środków żywności    

2.000

a zwiększa się:

  §   4300  zakup usług pozostałych    

2.000

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 

 środowiskowa

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się:

  §   4300  zakup usług pozostałych    

6.000

a zwiększa się:

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia    

2



6.000

rozdz.90095 Pozostała działalność

zmniejsza się:

  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia      

100

a zwiększa się:

  §   4410  podróże służbowe krajowe      

100

§  2

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną.

zmniejsza się:

Dział  758 Różne rozliczenia   

15.000

rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe   

15.000

  §  4810  rezerwy   

15.000
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a zwiększa się:

Dział 750 Administracja publiczna   

15.000

rozdz.75023 Urzędy gmin   

15.000

§   4300  zakup usług pozostałych   

11.000

  §   4580  pozostałe odsetki    

4.000

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz 

Łokietek
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