
ZARZĄDZENIE NR 150/2006
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 29 grudnia 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 pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków 
budżetu.
     DOCHODY WYDATKI
Dział 801   Oświata i wychowanie
zmniejsza się:
Rozdz.80104 Przedszkola
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    1.010
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne      389
§ 4120      składki na Fundusz Pracy  41
§ 4140      wpłaty na PFRON  53
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.500

a zwiększa się:
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    1.500
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.493

Dział 852   Pomoc społeczna
zmniejsza się:
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

  usługi opiekuńcze      115
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne  16
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe  99

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej    1.500
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.500

a zwiększa się:
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    1.615
§ 3110      świadczenia społeczne    1.615

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



  DOCHODY WYDATKI
Dział 750   Administracja publiczna
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.360
§ 4300      zakup usług pozostałych    2.997
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    3.485
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 765
§ 4120      składki na Fundusz Pracy 107
 
Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń    2.401
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne 103
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.139
§ 4120      składki na Fundusz Pracy 868
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    1.282
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    4.848
§ 4260      zakup energii 772
§ 4270      zakup usług remontowych    6.659
§ 4280      zakup usług zdrowotnych 195
§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet 339
§ 4410      podróże służbowe krajowe 393
§ 4430      różne opłaty i składki 312
§ 4580      pozostałe odsetki 600
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników           16.155
§ 4140      wpłaty na PFRON 424
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek 647
§ 4300      zakup usług pozostałych    2.685

Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne   7
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.842
§ 4120      składki na Fundusz Pracy 226
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe  23
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 200
§ 4300      zakup usług pozostałych 388
§ 4410      podróże służbowe krajowe  20
a zwiększa się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczone 
            do wynagrodzeń       94
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    1.892
§ 4270      zakup usług remontowych 720
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   DOCHODY WYDATKI
Rozdz.80110 Gimnazja
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    3.345
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek  51
§ 4300      zakup usług pozostałych  72

a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    3.053
§ 4280      zakup usług zdrowotnych      415
 
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe
zmniejsza się:
§ 4260      zakup energii    2.110 
§ 4430      różne opłaty i składki      330
§ 4300      zakup usług pozostałych       49
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    2.489

Dział 852   Pomoc społeczna
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.597
§ 4120      składki na Fundusz Pracy 220
§ 4220      zakup środków żywności    4.069
§ 4410      podróże służbowe krajowe 636
§ 4430      różne opłaty i składki 418
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    3.327
§ 4300      zakup usług pozostałych    3.382
§ 4260      zakup energii 231

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85401 Świetlice szkolne
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane do 

  wynagrodzeń  33
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne   9
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne  18
§ 4120      składki na Fundusz Pracy       43
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  77
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia  26 

Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń 629
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 650
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   DOCHODY WYDATKI
§ 4260      zakup energii 688
§ 4270      zakup usług remontowych 619
§ 4300      zakup usług pozostałych 791
§ 4430      różne opłaty i składki 619
§ 4580      pozostałe odsetki  25
a zwiększa się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.060
§ 4120      składki na Fundusz Pracy 157
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    2.804

§ 3 
Zmienia się przeznaczenie środków własnych przekazanych dla 
MGOPS:

  
Dział 852   Pomoc społeczna
Rozdz.85295 Pozostała działalność
§ 3110      świadczenia społeczne
zmniejsza się:
 plan wydatków na prace społecznie użyteczne 372
a zwiększa się:
 plan wydatków na dożywianie dzieci w szkołach 372

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 150/2006 z dnia 29.12.2006 r.

§ 1

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w następującej 
szczegółowości:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim:
Dział 801 Oświata i wychowanie
zmniejsza się:
Rozdz.80104 Przedszkola
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 189
a zwiększa się:
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
§ 4300      zakup usług pozostałych 189

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku
Dział 801 Oświata i wychowanie
zmniejsza się:
Rozdz.80104 Przedszkola
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    1.010
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 200
§ 4120      składki na Fundusz Pracy  41
§ 4140      wpłaty na PFRON  53
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.500

a zwiększa się:
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    1.500
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.304

Przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami w ramach dz.852 
dotyczy budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 
środków własnych.

§ 2

Dokonuje się przesunięć wydatków budżetu między paragrafami w 
następującej szczegółowości:
Przesunięcie środków w rozdz.75011 dotyczy planu budżetu 
Urzędu Miejskiego w ramach zadań zleconych.
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Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się;
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 319
§ 4040     dodatkowe wynagrodzenie roczne  78
§ 4110     składki na ubezpieczenie społeczne 252
§ 4120     składki na Fundusz Pracy 764
§ 4170     wynagrodzenia bezosobowe    1.180 
§ 4260     zakup energii 758
§ 4270     zakup usług remontowych   7
§ 4280  zakup usług zdrowotnych 155
§ 4350     zakup usług dostępu do sieci Internet 210
§ 4410     podróże służbowe krajowe 500
§ 4430     różne opłaty i składki  10
§ 4580     pozostałe odsetki 600
a zwiększa się:
§ 3020     wydatki osobowe nie zaliczane

 do wynagrodzeń 237
§ 4140     wpłaty na PFRON 429
§ 4210     zakup materiałów i wyposażenia 687
§ 4240     zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

 i książek 235
§ 4300     zakup usług pozostałych    3.245

Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.842
§ 4120      składki na Fundusz Pracy 226
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe  23
§ 4300      zakup usług pozostałych      415
a zwiększa się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń  94
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    1.692
§ 4270      zakup usług remontowych 720

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
Dział 801  Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się;
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń    2.638
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne  25
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 887
§ 4120      składki na Fundusz Pracy 104
§ 4140      wpłaty na PFRON             5
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§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 102
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    7.098 
§ 4260      zakup energii  14
§ 4270      zakup usług remontowych    6.652
§ 4280      zakup usług zdrowotnych  40
§ 4350   zakup usług dostępu do sieci Internet 129
§ 4430      różne opłaty i składki 302

a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   16.388 
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

  i książek      412
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.089
§ 4410      podróże służbowe krajowe      107

Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się;
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne   7
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 200
§ 4410      podróże służbowe krajowe       20
a zwiększa się;
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 200
§ 4300      zakup usług pozostałych  27

Szkoły Podstawowej Nr 2

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.619
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  56
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.563

Szkoły Podstawowej w Glinkach

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4300      zakup usług pozostałych       30
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  30

Przesunięcie środków w rozdz.80110 dotyczy budżetu Publicznego 
Gimnazjum w Karczewie.

Przesunięcie środków w rozdz.80130 dotyczy budżetu Zespołu 
Szkół Zawodowych.

Przesunięcie środków w rozdz.85401 dotyczy:
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Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku.

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85401 Świetlice szkolne
zmniejsza się:
§ 3020     wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń      9
§ 4040     dodatkowe wynagrodzenie roczne   9
§ 4110    składki na ubezpieczenie społeczne   8
a zwiększa się:
§ 4210    zakup materiałów i wyposażenia       26

Szkoły Podstawowej w Glinkach

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85401 Świetlice szkolne
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane do

  wynagrodzeń 24
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 10
§ 4120      składki na Fundusz Pracy 43
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 77

Przesunięcie środków w rozdz.85203 dotyczy budżetu MGOSŚ w 
ramach zadań zleconych.

Przesunięcie środków w rozdz.92601 dotyczy budżetu Miejskiej 
Hali Sportowej.
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