
ZARZĄDZENIE NR 129/2005

BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 30 GRUDNIA 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 2003 r. 

Nr 15,

poz. 148 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.258 zł.
   DOCHODY 

WYDATKI

Dział 852   Pomoc społeczna 1.258   

1.258

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

  opłacane za osoby pobierające niektóre 
  świadczenia z pomocy społecznej oraz 

  niektóre świadczenia rodzinne 1.258   1.258

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu 
  państwa na realizację zadań bieżących 

  z zakresu administracji rządowej 
  oraz innych zadań zleconych gminie 
           (związkom gmin) ustawami 1.258

§ 4130      składki na ubezpieczenie zdrowotne    

1.258

Dochody budżetu po zmianach 23.253.098 zł.-
Wydatki budżetu po zmianach 22.323.041 zł.-

§ 2

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.880 zł.

zmniejsza się:
Dział 758   Różne rozliczenia    

2.880

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe    

2.880

§ 4810      rezerwy    

2.880

a zwiększa się:
Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób
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  fizycznych od innych jednostek 

  nie posiadających osobowości prawnej
  oraz wydatki związane z ich poborem    

2.880

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i nie 

            podatkowych należności budżetowych    

2.880

§ 4100      wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne    

2.880

§ 3

Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków 
budżetu.
      DOCHODY 

WYDATKI

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo

zmniejsza się:
Rozdz.01095 Pozostała działalność

700

§ 4430      różne opłaty i składki      

700

a zwiększa się:
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i

  Sanitacyjna wsi

200

§ 4580      pozostałe odsetki

200

Rozdz.01030 Izby rolnicze

500

§ 2850      wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

  w wysokości 2 % uzyskanych 
  wpływów z podatku rolnego 500

Dział 710   Działalność usługowa
zmniejsza się:

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania 

  przestrzennego    

1.000

§ 4300      zakup usług pozostałych    

1.000

a zwiększa się:
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i

  kartograficzne    

1.000

§ 4300      zakup usług pozostałych    

1.000
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Dział 750   Administracja publiczna

zmniejsza się:
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu)    

4.000

§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    

4.000

a zwiększa się:
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu)    

4.000

§ 3030   różne wydatki na rzecz osób 
  fizycznych    

4.000

Dział 900   Gospodarka komunalna i

  ochrona środowiska
zmniejsza się:
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach 

  i gminach      

285

§ 4300      zakup usług pozostałych

285

a zwiększa się:
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

285

§ 4300      zakup usług pozostałych

285

§ 4

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

  DOCHODY 

WYDATKI

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i 
  sanitacyjna wsi

zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    

1.511

a zwiększa się:
§ 4260      zakup energii    

1.444

§ 4300      zakup usług pozostałych

 67

Dział 600   Transport i łączność
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

zmniejsza się:
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§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    

1.220

§ 4300      zakup usług pozostałych      

783

§ 4580      pozostałe odsetki

500

a zwiększa się:
§ 4270      zakup usług remontowych    

2.503

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i 

  nieruchomościami
zmniejsza się:
§ 4260      zakup energii    

1.900

a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych    

1.850

§ 4430      różne opłaty i składki
 50

Dział 750   Administracja publiczna

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

zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    

6.000

§ 4270      zakup usług remontowych    

5.000

§ 4300      zakup usług pozostałych    

5.000

§ 4530      podatek od towarów i usług VAT    

4.000

a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   

20.000

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy 
  państwowej, kontroli i ochrony 
  prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy
  państwowej, kontroli i ochrony prawa

  oraz sądownictwa

   DOCHODY 

WYDATKI

zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników

2.125

a zwiększa się:
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§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne     

61

§ 4120      składki na fundusz pracy     

11

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe

2.053

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i
  Ochrona 

przeciwpożarowa
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
zmniejsza się:
§ 4260      zakup energii    

2.000

§ 4430      różne opłaty i składki    

2.000

a zwiększa się:
§ 3030      różne wydatki na rzecz osób fizycznych    

4.000

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób

  fizycznych od innych jednostek 

  nie posiadających osobowości prawnej
  oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i nie 

  podatkowych należności budżetowych
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne

 28

§ 4120      składki na fundusz pracy    

1.314

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe

109

a zwiększa się:
§ 4100      wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne    

1.451

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 

(dot. Szkoły Podstawowej w Sobiekursku)

zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   

16.000

a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   

15.000

§ 4300      zakup usług pozostałych    

1.000

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe (dot. Szkoły Podstawowej w 
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Otwocku Wielkim)

zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    

5.996

a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    

3.000

§ 4440      odpisy na ZFŚS    

2.996

Dział 851   Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi(dot. MGOPS)

      DOCHODY 

WYDATKI

zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia

670

a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych

670

   
Dział 852   Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń
 30

§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne      

243

§ 4220      zakup środków żywności    

5.224

§ 4270      zakup usług remontowych    

1.196

§ 4410      podróże służbowe krajowe    

1.107

a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    

6.991

§ 4300      zakup usług pozostałych      

809

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
zmniejsza się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe

198

a zwiększa się:
§ 4210      zakup  materiałów i wyposażenia

198
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Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne (dot. Świetlicy w Otwocku 
Wielkim)

zmniejsza się:
§ 4010      zakup materiałów i wyposażenia      

300

a zwiększa się:
§ 4120      składki na fundusz pracy

300

Rozdz.85401 Świetlice szkolne (dot. Świetlicy w 
Sobiekursku)

zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników      

194

a zwiększa się:
§ 4440      odpisy na ZFŚS      

194

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona

  Środowiska
Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń    

2.700

§ 4300      zakup usług pozostałych      

196

§ 4260      zakup energii

 97

§ 4430      różne opłaty i składki
  7 

a zwiększa się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    

3.000

   DOCHODY 

WYDATKI
Dział 926   Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia

 95

§ 4430      różne opłaty i składki
 82

§ 4580      pozostałe odsetki

  9

a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników

166

§ 4300      zakup usług pozostałych

 20
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§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz 

Łokietek
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