
ZARZĄDZENIE NR 146/2006
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 21 grudnia 2006 R.
w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz.2104 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1
Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków 
budżetu.

  DOCHODY WYDATKI
Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo
zmniejsza się:
Rozdz.01095 Pozostała działalność    1.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 500
§ 4430      różne opłaty i składki 500
            (dot. wydatków ze środków własnych)

a zwiększa się:
Rozdz.01030 Izby rolnicze    1.000
§ 2850      wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 

  w wysokości 2 % uzyskanych wpływów 
            z podatku rolnego    1.000

Dział 852   Pomoc społeczna (w ramach zadań własnych)
zmniejsza się:
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe    1.485
§ 3110      świadczenia społeczne         1.485

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  usługi opiekuńcze    1.473

§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne  20
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    1.453

a zwiększa się:
Rozdz.85295 Pozostała działalność    1.485
§ 3110      świadczenia społeczne    1.485

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
  składki na ubezpieczenia emerytalne 
  i rentowe            1.473

§ 3110      świadczenia społeczne    1.473

§ 2
Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.



  DOCHODY WYDATKI
Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i

  sanitacyjna wsi
zmniejsza się:
§ 4260      zakup energii    4.127
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.000
§ 4430      różne opłaty i składki      100
§ 4580      pozostałe odsetki      500
a zwiększa się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe      727
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    5.000

Dział 750   Administracja publiczna
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu)
zmniejsza się:
§ 3030      różne wydatki na rzecz osób fizycznych   10.000
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   10.000

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

zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   10.000
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe   20.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    2.000
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   32.000

Dział 852   Pomoc społeczna
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne zaliczka 
            alimentacyjna oraz 

  składki na ubezpieczenia 
  emerytalne i rentowe z 
  ubezpieczenia społecznego 
  (zadania zlecone)

zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.901
§ 4120      składki na fundusz pracy 285
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 398
§ 4270      zakup usług remontowych 167
a zwiększa się:
§ 3110      świadczenia społeczne    2.751

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 
zmniejsza się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 200
§ 4430      różne opłaty i składki 696
§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet  15
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   DOCHODY WYDATKI
§ 4410      podróże służbowe krajowe  70
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 981

Dział 900   Gospodarka komunalna i 
  ochrona środowiska

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.738
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.738

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

  do wynagrodzeń   12.998
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   12.998

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 146/2006
§ 1

Przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami dotyczą budżetów:
- Urzędu Miejskiego,
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2
Przesunięcie środków w rozdz.01010, 90003,90095 dotyczy 
budżetu Grupy Remontowej w Karczewie.

Przesunięcie środków w rozdz.75022 i 75023 dotyczy budżetu 
Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Przesunięcie środków w rozdz.85212 dotyczy środków 
otrzymywanych z dotacji na zadania zlecone.

Przesunięcie środków w rozdz.85219 dotyczy:
a) środków otrzymywanych jako dotacje na zadania własne:
zmniejsza się:
§ 4430 różne opłaty i składki     696 
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet    15 

   a zwiększa się:
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia      711

b) ze środków własnych budżetu gminy:
zmniejsza się:
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 200  
§ 4410 podróże służbowe krajowe  70 
a zwiększa się:
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  270 
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