
ZARZĄDZENIE NR 129/2006
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 8 listopada 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
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 120.673 zł.

  DOCHODY  WYDATKI
Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo    1.734     1.734
Rozdz.01095 Pozostała działalność    1.734     1.734
§ 2010      dotacje celowe otrzymane z 

  budżetu państwa na realizację 
    zadań bieżących z zakresu 

  administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie

           (związkom gmin) ustawami    1.734
§ 4430      różne opłaty i składki    1.734

Dział 852   Pomoc społeczna    98.000   98.000
Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk 
            żywiołowych    98.000   98.000
§ 2010      dotacje celowe otrzymane z 

  budżetu państwa na realizację 
    zadań bieżących z zakresu 

  administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie

           (związkom gmin) ustawami   98.000
§ 3110      świadczenia społeczne   98.000

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza     20.939   20.939
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów   20.939    20.939
§ 2030      dotacje celowe otrzymane z 

  budżetu państwa na realizację 
  własnych zadań bieżących
  (związków gmin)   20.939

§ 3240   stypendia dla uczniów        20.939

Dochody budżetu po zmianach 25.656.790 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 25.922.095 zł.



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

  DOCHODY WYDATKI
Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy 

  państwowej kontroli i ochrony prawa 
  oraz sądownictwa (zadania zlecone)

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 
  i sejmików województw, wybory wójtów,
  burmistrzów i prezydentów miast oraz 
  referenda gminne, powiatowe i 
  wojewódzkie

zmniejsza się:
§ 4110     składki na ubezpieczenie społeczne 500
§ 4120     składki na Fundusz Pracy  56
§ 4210     zakup materiałów i wyposażenia    3.300
a zwiększa się:
§ 4300     zakup usług pozostałych    3.856

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i 
  ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75414 Obrona cywilna (zadania zlecone)
zmniejsza się:
§ 4210     zakup materiałów i wyposażenia  50
a zwiększa się:
§ 4300     zakup usług pozostałych            50

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4140      wpłaty na PFRON    1.000
§ 4280      zakup usług zdrowotnych      150
§ 4410      podróże służbowe krajowe 200
§ 4430      różne opłaty i składki 300
§ 4580      pozostałe odsetki 200
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.650
§ 4300      zakup usług pozostałych 200

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 129/2006
§ 1
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.734 
zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 98.000 
zł. z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, 
których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy w 
2006 r. 

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20.939 
zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych 
w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
oświaty.

§ 2
Przesunięcie środków w rozdz.75109 oraz 75414 dotyczy budżetu 
Urzędu Miejskiego.

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