ZARZĄDZENIE NR 63/2006
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 31 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
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 15 do
Zarządzenia Burmistrza Karczewa Nr 33/2006 z dnia 7
kwietnia 2006 r. w sprawie przekazania planów budżetów na
2006 r. gminnym jednostkom budżetowym.
Zmiany dotyczą przeniesienia planu środków, które
dotychczas były przypisane Urzędowi:
Dział 750
Administracja publiczna
93.500
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
93.500
§ 3030
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
93.500
Dział 757
Obsługa długu publicznego
660.000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
660.000
§ 8070
odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych
oraz od krajowych pożyczek i kredytów
660.000
Dział 758
Różne rozliczenia
80.000
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
80.000
§ 4810
rezerwy
80.000
Dział 801
Oświata i wychowanie
235.000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
235.000
§ 2540
dotacja podmiotowa z budżetu dla
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niepublicznej jednostki systemu oświaty
235.000
Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
540.000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
270.000
§ 2480
dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
270.000
Rozdz.92116 Biblioteki
270.000
§ 2480
dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
270.000
Dział 926
Kultura fizyczna i sport
45.000
Rozdz.92695 Pozostała działalność
45.000
§ 2820
dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
45.000
Zmiany nie powodują przesunięć środków w ogólnym
planie budżetu zatwierdzonym przez Radę Miejską.
§ 2
Plan budżetu Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień
31.05.2006 r. stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek
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