
ZARZĄDZENIE NR 89/2007
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA  19 lipca 2007 R.
w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1, 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.

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 
   fizycznych i od innych jednostek 

  nieposiadających osobowości 
  prawnej oraz wydatki związane 
  z ich poborem

zmniejsza się:
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku

  leśnego, podatku od czynności 
  cywilnoprawnych, podatków i opłat 
  lokalnych od osób prawnych i innych 
  jednostek organizacyjnych 
  nieposiadających osobowości prawnej 66.562

§ 2910      zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
  z przeznaczeniem lub pobranych 
  w nadmiernej wysokości 57.230

§ 4560      odsetki od dotacji wykorzystanych 
  niezgodnie z przeznaczeniem lub
  pobranych w nadmiernej wysokości  9.332

a zwiększa się:
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

  należności budżetowych 66.562
§ 2910      zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie

  z przeznaczeniem lub pobranych 
  w nadmiernej wysokości 57.230

§ 4560      odsetki od dotacji wykorzystanych 
  niezgodnie z przeznaczeniem lub
  pobranych w nadmiernej wysokości  9.332

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

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i

  sanitacyjna wsi



zmniejsza się:
§ 4270      zakup usług remontowych   7.400
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych   7.400

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4270      zakup usług remontowych   3.000
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   3.000

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
  Środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 4270      zakup usług remontowych   7.500
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych   7.500

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 89/2007 z dnia 19.07.2007 r.
§ 1
Przesunięcia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 
spowodowane są koniecznością skorygowania nieprawidłowości 
wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.

§ 2
Przesunięcie środków w rozdziałach 01010 oraz 90095 dotyczy 
planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie.
Przesunięcie środków w rozdziale 80104 dotyczy planu 
finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku 
Wielkim.
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