
ZARZĄDZENIE NR 46/2005

BURMISTRZA KARCZEWA
 Z DNIA 25 maja 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

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 15.000 zł.

      DOCHODY 

WYDATKI

Dział 852   Pomoc społeczna    15.000   

15.000

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

  składki na ubezpieczenia społeczne 15.000    

15.000

§   2030    dotacje celowe otrzymane z budżetu
  państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gmin (związków gmin)    15.000

§   3110    świadczenia społeczne   

15.000

Dochody budżetu po zmianach 21.037.128 zł.-

Wydatki budżetu po zmianach 22.025.094 zł.-

§ 2

   
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 750   Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 
zmniejsza się:

§  4010     wynagrodzenia osobowe pracowników    

2.225

a zwiększa się:

§  4040     dodatkowe wynagrodzenie roczne    

2.225

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

zmniejsza się:

§   4040    dodatkowe wynagrodzenie roczne   
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30.000

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne   

10.000

a zwiększa się:

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników   

15.000

§   4530    podatek od towarów i usług VAT   

20.000

§   4580    pozostałe odsetki    

5.000

   DOCHODY 

WYDATKI

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

  Przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
zmniejsza się:

§  3030   różne wydatki na rzecz osób fizycznych    

5.000

a zwiększa się:

§  4260     zakup energii    

5.000

Dział 801   Oświata i wychowanie 

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

zmniejsza się:

§  4300    zakup usług pozostałych      

200

a zwiększa się:

§  4170    wynagrodzenia bezosobowe      

200

Dział 851   Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się: 

§   4170    wynagrodzenia bezosobowe    

7.200

a zwiększa się:

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników    

6.000

§   4110    składki na ubezpieczenie społeczne    

1.064

§   4120    składki na Fundusz Pracy

136

( w ramach środków MGOSŚ)

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Burmistrz 

Karczewa

     inż. Władysław Dariusz 

Łokietek
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