
ZARZĄDZENIE NR 138/2006
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 21 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 16.744 zł.

  DOCHODY WYDATKI
Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy

  państwowej, kontroli i ochrony 
  prawa oraz sądownictwa     16.744 16.744 
  (zadania zlecone)

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 
  i sejmików województw, wybory 
  wójtów, burmistrzów, prezydentów 
  miast oraz referenda gminne, 
  powiatowe i wojewódzkie     16.744  16.744

§ 3030      różne wydatki na rzecz osób
  fizycznych   11.950

§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne      275
§ 4120      składki na Fundusz Pracy  39
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    2.660
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 200
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.620

Dochody budżetu po zmianach 25.673.534 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 25.938.839 zł.

§ 2
Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy szkołami 
podstawowymi.
Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  1.100
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    325
§ 4120      składki na Fundusz Pracy     37
(w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Sobiekursku)
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  1.100
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    325
§ 4120      składki na Fundusz Pracy     37
(w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim)

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek



Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 138/2006

§ 1
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 16.744 zł. z 
przeznaczeniem na II turę wyborów samorządowych.

§ 2
Przesunięcie środków w kwocie 1.462 zł. z budżetu Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku dotyczy przekazania ½ 
dotacji przeznaczonej na sfinansowanie nauczania języka 
angielskiego w klasach I szkół podstawowych do Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim.
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