
ZARZĄDZENIE NR 48/2006

BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 11 maja 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 37.600 

zł.

   DOCHODY 

WYDATKI

Dział 852   Pomoc społeczna    37.600   

37.600

Rozdz.85295 Pozostała działalność              37.600   
37.600

§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu
  państwa na realizację własnych zadań 

  bieżących gmin (związków gmin)
    ustawami    37.600

§ 3110      świadczenia społeczne   

37.600

Dochody budżetu po zmianach 23.312.786 zł.

Wydatki budżetu po zmianach 24.770.598 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 750   Administracja publiczna

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

zmniejsza się:

§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne   

44.000

a zwiększa się:

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    

4.000

§ 4260      zakup energii   

20.000

§ 4280      zakup usług zdrowotnych    

1.000

§ 4300      zakup usług pozostałych    
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5.000

§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet    

4.000

§ 4430      różne opłaty i składki   

10.000

Dział 801  Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

zmniejsza się:

§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne   

21.000

a zwiększa się:

§ 4140      wpłaty na PFRON    

3.100

§ 4270      zakup usług remontowych   

15.900

§ 4430      różne opłaty i składki    

2.000

DOCHODY 

WYDATKI

Rozdz.80104 Przedszkola

zmniejsza się:

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe      

470

a zwiększa się:

§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne      

470

Rozdz.80110 Gimnazja

zmniejsza się:

§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne    

1.335

a zwiększa się:

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    

1.335

  
Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne
zmniejsza się:

§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne

341

a zwiększa się:

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników

341

§ 3

Dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków 
pomiędzy szkołami podstawowymi.

zmniejsza się:
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(Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Sobiekursku )

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      

540

a zwiększa się 

(Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim)  

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników      

540

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz 

Łokietek

Wyjaśnienia:

Zmniejszenie planu dotacji w rozdz. 85295 o kwotę 37.600 
zł. nastąpiło na skutek otrzymanej decyzji Wojewody 
Mazowieckiego.

Przesunięcie środków w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 
dotyczy Szkoły Podstawowej w Sobiekursku.

Przesunięcie środków w rozdz. 80104 Przedszkola dotyczy 
Gminnego Przedszkola Nr 1.

Przesunięcie środków w rozdz.85401 Świetlice szkolne 
dotyczy świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Karczewie.
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