
ZARZĄDZENIE NR 96/2006

BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 21 sierpnia 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 49 zł.

 DOCHODY 

WYDATKI

Dział 801   Oświata i wychowanie   49      

49

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe   49      

49

§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu

  państwa na realizację własnych zadań 

  bieżących gmin (związków gmin)
  ustawami   49

§ 3260      inne formy pomocy dla uczniów                

49

Dochody budżetu po zmianach 23.852.232 zł.

Wydatki budżetu po zmianach 25.134.729 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków 

budżetu.

Dział 801   Oświata i wychowanie

zmniejsza się:

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

 1

§ 4010      dodatkowe wynagrodzenie roczne

 1

a zwiększa się:

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

 1

§ 4010      dodatkowe wynagrodzenie roczne

 1

Dział 852 Pomoc społeczna

zmniejsza się:

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

1



§ 3110      świadczenia społeczne   

17.400

a zwiększa się:

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   

12.390

§ 4110      składki na ubezpieczenia społeczne    

2.027

§ 4120      składki na Fundusz Pracy

524

§ 4300      zakup usług pozostałych    

2.459

§ 3

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków 

budżetu.

  DOCHODY 

WYDATKI

Dział 750   Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu

zmniejsza się:

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników

25.000

§ 4430      różne opłaty i składki   

3.000

§ 4610      koszty postępowania sądowego 

  i prokuratorskiego

10.000

a zwiększa się:

§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne

25.000

§ 4140      wpłaty na PFRON   

3.000

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia

10.000

Dział 801   Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 Przedszkola

zmniejsza się:

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   

3.000

a zwiększa się:

§ 4300      zakup usług pozostałych   

3.000
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§ 4

Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy Grupą 

Remontową w Karczewie a Urzędem Miejskim:

zmniejsza się:

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300      zakup usług pozostałych       

12.000

(w ramach środków Grupy Remontowej w Karczewie)

a zwiększa się:

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300      zakup usług pozostałych       

12.000

(w ramach środków Urzędu Miejskiego)

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wyjaśnienia do Zarządzenia

§ 1

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 49 

zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

§ 2

Przesunięcie w ramach Zespołu Szkół w Karczewie 

spowodowane jest koniecznością pokrycia występującego 

przekroczenia w kwocie 0,22 zł.

§ 3

Przesunięcie środków w rozdziale 80104 dotyczy Gminnego 

Przedszkola Nr 2 w Karczewie.

§ 4

Przesunięcie środków pomiędzy budżetami Grupy remontowej 

a Urzędu Miejskiego w Karczewie spowodowana jest tym, że 

część faktur w ramach paragrafu 4300 płatna jest 

bezpośrednio przez Urząd Miejski.

Burmistrz Karczewa

        inż. Władysław Dariusz 
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Łokietek
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