
ZARZĄDZENIE NR 74/2006

BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 22 czerwca 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

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną

 DOCHODY 

WYDATKI

zmniejsza się:

Dział 758   Różne rozliczenia

30.000

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

30.000

§ 4810      rezerwy

30.000

a zwiększa się:

Dział 750   Administracja publiczna

30.000

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu)

30.000

§ 4610      koszty postępowania sądowego i 

  prokuratorskiego

30.000

§ 2

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków 

budżetu.

Dział 600   Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

zmniejsza się:

§ 4270      zakup usług remontowych

5.000

a zwiększa się:

§ 4430      różne opłaty i składki

5.000

Dział 750   Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu)
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zmniejsza się:

§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń

1.000

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników     

80.000

§ 4090      honoraria

3.000

§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne     

68.000

§ 4270      zakup usług remontowych

2.000

§ 4410      podróże służbowe krajowe

4.000

§ 4530      podatek od towarów i usług VAT

2.000

a zwiększa się:

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia     

30.000

DOCHODY 

WYDATKI

§ 4300      zakup usług pozostałych     

80.000

§ 4610      koszty postępowania sądowego i

  prokuratorskiego     

50.000

Dział 801   Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

zmniejsza się:

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników     

35.000

a zwiększa się:

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 

5.000

§ 4270      zakup usług remontowych     

30.000

Rozdz.80104 Przedszkola

zmniejsza się:

§ 4140      wpłaty na PFRON

1.000

a zwiększa się:

§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet

1.000

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

zmniejsza się:

§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane do 

   wynagrodzeń

5.500
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a zwiększa się:

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia

2.000

§ 4300      zakup usług pozostałych

3.500

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz 

Łokietek

Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 74 z dnia 

22.06.2006 r.

§ 1

Rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł. przeznacza się na 

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w 

Urzędzie.

§ 2

Przesunięcie w rozdziale 60016 dotyczy planu wydatków 

Grupy Remontowej.

Przesunięcie w rozdziale 75023 dotyczy planu wydatków 

Urzędu Miejskiego.

Przesunięcie w rozdziale 80101 dotyczy planu wydatków 
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Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim.

Przesunięcie w rozdziale 80104 dotyczy planu wydatków 

Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim.

Przesunięcie w rozdziale 80130 dotyczy planu wydatków 

Zespołu Szkół w Karczewie.
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