
ZARZĄDZENIE NR 149/2006
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 27 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.80120 Licea ogólnokształcące    2.560
§ 4260      zakup energii    2.560

a zwiększa się:
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe    2.560
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    2.560

§ 2
Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.
Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

  przeciwpożarowa
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 14.000
§ 4260      zakup energii  4.000
a zwiększa się:
§ 3030      różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.000

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 18.676
§ 4140      wpłaty na PFRON  2.000
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    386
§ 4260      zakup energii 34.179
§ 4270      zakup usług remontowych  4.596
§ 4280      zakup usług zdrowotnych    735
§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet        345
§ 4410      podróże służbowe krajowe    563
§ 4430      różne opłaty i składki    636



   DOCHODY WYDATKI
a zwiększa się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń   13.356
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    2.555
§ 4120      składki na fundusz pracy                       876
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   20.324
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek    3.535
§ 4300      zakup usług pozostałych   21.470

Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4260   zakup energii    1.000
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    1.000

Rozdz.80110 Gimnazja
zmniejsza się:
§ 4140      wpłaty na PFRON    3.000
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 175
§ 4240      zakup pomocy dydaktycznych, naukowych

  i książek    2.494
§ 4260      zakup energii   21.080
§ 4410      podróże służbowe krajowe  54

a zwiększa się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane do

  wynagrodzeń   12.402
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    7.694
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.296
§ 4120      składki na fundusz pracy 970
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    2.631
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.500
§ 4430      różne opłaty i składki 310

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące
zmniejsza się:
§ 4120      składki na Fundusz Pracy  15
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe      257
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia  91
§ 4260      zakup energii 772
§ 4270      zakup usług remontowych 100
§ 4280      zakup usług zdrowotnych 100
§ 4300      zakup usług pozostałych  67

a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    1.281
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   3
§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet  65
§ 4430      różne opłaty i składki  53
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   DOCHODY WYDATKI
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe
zmniejsza się:
§ 3020      wynagrodzenia osobowe nie zaliczane

  do wynagrodzeń 500
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 615
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.774
§ 4260      zakup energii                               19.771
§ 4280      zakup usług zdrowotnych                        400
§ 4300      zakup usług pozostałych   25.100
§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet          400

a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   43.917
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    4.287
§ 4120      składki na fundusz pracy      172
§ 4430      różne opłaty i składki      184

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona
  środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe     500
§ 4260      zakup energii   2.000
§ 4270   zakup usług remontowych   3.265
a zwiększa się;
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane

  do wynagrodzeń     265
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników   3.000
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   1.300
§ 4120      składki na fundusz Pracy   1.200

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia 149/2006 z dnia 27.12.2006 r.
§ 1

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami 80120 i 80130 dotyczą planu 
budżetu Zespołu Szkół w Karczewie.

§ 2
Przesunięcia środków w rozdz.75412 dotyczą budżetu Urzędu 
Miejskiego.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdz.80101 dotyczą 
budżetów:

Szkoły Podstawowej Nr 2
Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   20.041
§ 4140      wpłaty na PFRON    2.000
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 150
§ 4260      zakup energii   28.996
§ 4270      zakup usług remontowych    4.567
§ 4280      zakup usług zdrowotnych 915
§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet 345
§ 4410      podróże służbowe krajowe 386
§ 4430      różne opłaty i składki 541

a zwiększa się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane do 

  wynagrodzeń   13.143
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    7.868
§ 4120      składki na fundusz pracy 885
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   16.165
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek    1.130
§ 4300      zakup usług pozostałych   18.750

Szkoły Podstawowej w Glinkach
Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    5.313
§ 4120      składki na fundusz pracy   9
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 236
§ 4260      zakup energii    5.183
§ 4270      zakup usług remontowych  29
§ 4410      podróże służbowe krajowe      177
§ 4430      różne opłaty i składki  95
a zwiększa się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane do

  wynagrodzeń      213
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§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.365
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia  4.159
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek  2.405
§ 4280      zakup usług zdrowotnych    180
§ 4300      zakup usług pozostałych  2.720

Przesunięcie w rozdziale 80104 dotyczy budżetu Gminnego 
Przedszkola Nr 1 w Karczewie.

Przesunięcie w rozdziale 80110 dotyczy budżetu Publicznego 
Gimnazjum.

Przesunięcie w rozdziale 80120 i 80130 dotyczy budżetu Zespołu 
Szkół w Karczewie.

Przesunięcie środków w rozdz.90095 dotyczy budżetu Grupy 
Remontowej w Karczewie.
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