
ZARZĄDZENIE NR 120/2006
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 20 października 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
Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 60.000 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 852   Pomoc społeczna (zadania zlecone)    60.000 60.000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka

  alimentacyjna oraz składki na 
  ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego 60.000 60.000

§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu
  państwa na realizację zadań bieżących
  z zakresu administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie
  (związkom gmin)ustawami               60.000

§ 3110      świadczenia społeczne   60.000

Dochody budżetu po zmianach 25.532.417 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 25.797.722 zł.

§  2
Rozdysponowuje się rezerwę budżetu.
zmniejsza się:
Dział 758   Różne rozliczenia   10.000
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe   10.000
§ 4810      rezerwy   10.000

a zwiększa się:
Dział 801   Oświata i wychowanie   10.000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe   10.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   10.000

§ 3
Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków 
budżetu.
Dział 801   Oświata i wychowanie
zmniejsza się:
Rozdz.80104 Przedszkola   10.000
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   10.000



     DOCHODY WYDATKI
a zwiększa się:
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe   10.000
§ 4270      zakup usług remontowych   10.000

zmniejsza się:
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące   24.950
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   18.650
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    5.500
§ 4120      składki na Fundusz Pracy 800

a zwiększa się:
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe   24.950
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    5.750
§ 4120      składki na Fundusz Pracy    1.900
§ 4260      zakup energii   15.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    2.000
§ 4430      różne opłaty i składki 300

§ 4
Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.
Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i 

   sanitacyjna wsi
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.600
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    2.000
§ 4430      różne opłaty i składki    7.000
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    3.600
§ 4260      zakup energii    7.000

Dział 600   Transport i łączność
Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne
zmniejsza się:
§ 4270      zakup usług remontowych   50.000
a zwiększa się;
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   50.000

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się;
§ 4270      zakup usług remontowych   20.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.000
§ 4580      pozostałe odsetki 200
a zwiększa się;
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   10.000
§ 4260      zakup energii   10.000
§ 4430      różne opłaty i składki    1.200
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      DOCHODY WYDATKI
Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

  przeciwpożarowa
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.200
a zwiększa się:
§ 4270      zakup usług remontowych    1.200

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   22.070
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   16.152
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne 216
§ 4260      zakup energii    3.900
a zwiększa się;
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń         6.471
§ 4120      składki na fundusz pracy    1.838
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   14.645
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek 300
§ 4270      zakup usług remontowych    3.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    6.770
§ 4440      odpisy na ZFŚS    9.314

Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane

  do wynagrodzeń     107
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  25.950
§ 4440      odpisy na ZFŚS      83
a zwiększa się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe   3.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia  18.215
§ 4240      zakup pomocy naukowych, 

  dydaktycznych i książek     500
§ 4270      zakup usług remontowych   1.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   3.425

Rozdz.80110 Gimnazja 
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   20.000
§ 4280      zakup usług zdrowotnych    1.500
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   15.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    2.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    4.500
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      DOCHODY WYDATKI
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników         7.250
a zwiększa się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 250
§ 4260      zakup energii    6.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.000

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe
zmniejsza się:
§ 4270      zakup usług remontowych 400
a zwiększa się;
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 400

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
  Środowiska

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi
zmniejsza się;
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    3.000
§ 4270      zakup usług remontowych    1.000
a zwiększa się;
§ 4300      zakup usług pozostałych    4.000

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    8.000
a zwiększa się:
§ 4270      zakup usług remontowych    9.000

Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się;
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    3.000
a zwiększa się;
§ 4120      składki na Fundusz Pracy    3.000

Dział 851   Ochrona zdrowia
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 596
§ 4260   zakup energii 664
§ 4300      zakup usług pozostałych 475
a zwiększa się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    1.735

Dział 852   Pomoc społeczna (w ramach zadań zleconych)
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia
zmniejsza się:
§ 4220      zakup środków żywności    3.500
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    DOCHODY WYDATKI 
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    3.500

Rozdz.854   Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85401 Świetlice szkolne
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń    3.696
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.290
§ 4120      składki na Fundusz Pracy 141
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    5.127

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do zarządzenia Nr 120/2006
§ 1
Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 60.000 zł. z 
przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek 
alimentacyjnych w związku z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2
Rezerwę w wysokości 10.000 zł przeznacza się dla Zespołu Szkół 
Zawodowych w Karczewie.

§ 3
Przesunięcia pomiędzy rozdziałami dotyczą budżetu Zespołu 
Szkolno –Przedszkolnego w Sobiekursku oraz Zespołu Szkół 
Zawodowych

§ 4
Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz.01010, 60016, 
90003,90095 w ramach budżetu Grupy Remontowej w Karczewie  w 
szczegółowości jak w zarządzeniu.

Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz.70005
- w ramach budżetu Grupy Remontowej:
zmniejsza się:

§ 4270  zakup usług remontowych  20.000
a zwiększa się:
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia   10.000
§ 4260 zakup energii  10.000

- w ramach budżetu Urzędu:
zmniejsza się:

§ 4300 zakup usług pozostałych           1.000
§ 4580 pozostałe odsetki     200 
a zwiększa się:
§ 4430 różne opłaty i składki   1.200

Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz.75412 w celu 
dokonania naprawy i remontu samochodu gaśniczego straży w 
Otwocku Wielkim.

Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz.80101 :
- w ramach budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2:
zmniejsza się:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11.000
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne  5.000
a zwiększa się:
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 
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wynagrodzeń
  6.255

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia   6.745
§ 4270 zakup usług remontowych

  3.000

- w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Sobiekursku:
zmniejsza się:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11.070
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne    216 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 11.152
§ 4260 zakup energii  3.900

a zwiększa się:
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do

wynagrodzeń    216
§ 4120 składki na Fundusz Pracy  1.838
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  7.900
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

i książek    300
  § 4300 zakup usług pozostałych  6.770
  § 4440 odpisy na ZFŚS  9.314

Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz.80104 :
- w ramach budżetu Gminnego Przedszkola Nr 3:
zmniejsza się:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 16.000
§ 4440 odpisy na ZFŚS    190
a zwiększa się:
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe  3.000
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.890
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

i książek    500
§ 4300 zakup usług pozostałych  1.800

- w ramach budżetu Gminnego Przedszkola w Sobiekursku:
zmniejsza się:
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane 

do wynagrodzeń    107
  § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  9.950
  a zwiększa się: 
  § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  7.325
  § 4270 zakup usług remontowych  1.000
  § 4300 zakup usług remontowych  1.625
  § 4440 odpisy na ZFŚS    107

Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz.80110 w ramach 
budżetu Publicznego Gimnazjum w Karczewie w szczegółowości jak 
w zarządzeniu.
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Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz.80120 i rozdz.80130 
w ramach budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w szczegółowości jak 
w Zarządzeniu.

Dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdz.85154  oraz 
85203 w ramach budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy 
Środowiskowej.

Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz.85401:
- w ramach budżetu Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2:
zmniejsza się:
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane 

do wynagrodzeń 3.737
  § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne   700
  § 4120 składki na Fundusz Pracy        100
   a zwiększa się:
  § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4.537

- w ramach budżetu Świetlicy w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Sobiekursku:

zmniejsza się:
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne       590
§ 4120 składki na Fundusz Pracy    41
a zwiększa się:
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane 

do wynagrodzeń    41
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   590

Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz.90015 w związku z 
koniecznością dokonania 4 napraw oświetlenia ulicznego w 
Otwocku Wielkim w ramach budżetu Urzędu.
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