
ZARZĄDZENIE NR 31/2005

BURMISTRZA KARCZEWA
 Z DNIA 7 kwietnia 2005 R.

w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

Na podstawie art.128 ust.1 pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 

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

Nr 15

poz. 148 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.
      DOCHODY 

WYDATKI

Dział 750   Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na
  prawach powiatu)

zmniejsza się:

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników

26.000

a zwiększa się:

§   4170   wynagrodzenia bezosobowe

26.000

Dział 801   Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

zmniejsza się:

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników

64.352

§   4040    dodatkowe wynagrodzenie roczne

45.885

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne

16.668

§   4120    składki na Fundusz Pracy

6.710

§   4170    wynagrodzenia bezosobowe

5.000

§   4300    zakup usług pozostałych

26.875

§   4350    opłaty za usługi internetowe         

420

§   4440    odpisy na ZFŚS
24.560

a zwiększa się:

§   3020    wydatki osobowe niezaliczane do 

  wynagrodzeń
53.680
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§   4130    składki na ubezpieczenie zdrowotne

13.000

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia
61.990

§   4260    zakup energii

53.585

§   4270    zakup usług remontowych

5.300

§   4410    podróże służbowe krajowe    

150

§   4430    różne opłaty i składki    

350

§   4580    pozostałe odsetki

2.415

Rozdz.80104 Przedszkola

zmniejsza się:

§   4040    dodatkowe wynagrodzenie roczne

13.642

§   4120    składki na Fundusz Pracy

5.916

§   4260    zakup energii

28.500

      DOCHODY 

WYDATKI

§   4270    zakup usług remontowych         

500

§   4300    zakup usług pozostałych   

23.850

§   4430    różne opłaty i składki                         
950

§   4580    pozostałe odsetki    

1.225

a zwiększa się:

§   3020    wydatki osobowe niezaliczane do 

    wynagrodzeń         

8.683

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników   

36.070

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne    

9.181

§   4130    składki na ubezpieczenie zdrowotne    

9.400

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia    

6.100

§   4410    podróże służbowe krajowe
850

§   4440    odpisy na ZFŚS         

4.299

   § 2
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz 

Karczewa

     inż. Władysław Dariusz 

Łokietek
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