
ZARZĄDZENIE NR 132/2007
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 31 października 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
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 20.069 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 845   Edukacyjna opieka wychowawcza 20.069 20.069
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 20.069 20.069 
§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizację własnych zadań 
           bieżących gmin (związków gmin) 20.069
§ 3240      stypendia dla uczniów   20.069

Dochody budżetu po zmianach 28.303.999 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 32.440.157 zł.

§ 2
Rozdysponowuje się rezerwę budżetu w kwocie 4.110 zł.

zmniejsza się:
Dział 758   Różne rozliczenia    4.110
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe    4.110
§ 4810      rezerwy    4.110

a zwiększa się:
Dział 801   Oświata i wychowanie    4.110
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe    3.500
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    3.500
Rozdz.80104 Przedszkola 610
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 610

§ 3
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo   
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i 

  sanitacyjna wsi
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   20.000
§ 4270      zakup usług remontowych    5.000
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a zwiększa się:
§ 4260      zakup energii   20.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    5.000

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami 

  i nieruchomościami
zmniejsza się:
§ 4270      zakup usług remontowych    2.998
a zwiększa się:
§ 4260      zakup energii    2.998

Dział 710   Działalność usługowa
Rozdz.71035 Cmentarze
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 200
a zwiększa się:
§ 4270      zakup usług remontowych 200

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    2.347
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

  i książek    1.800
§ 4370      opłaty z tytułu zakupu usług

  telekomunikacyjnych telefonii 
  stacjonarnej 403

§ 4390      zakup usług obejmujących wykonanie 
   ekspertyz, analiz opinii 150

§ 4410      podróże służbowe krajowe 300
§ 4430      różne opłaty i składki 200
§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
            programów i licencji 100
§ 4580      pozostałe odsetki 200
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    3.153
§ 4440      odpisy na ZFŚS    2.347

Dział 852   Pomoc społeczna
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    8.157
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne 184
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    3.684
§ 4300      zakup usług pozostałych    2.457
§ 4400      opłaty za administrowanie i czynsze 

  za budynki, lokale i pomieszczenia 
  garażowe                                      2.200
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Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85401 Świetlice szkolne
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane

  do wynagrodzeń 700
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    2.500
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne 393
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    1.100
§ 4120      składki na fundusz pracy 167
§ 4280      zakup usług zdrowotnych 100
§ 4410      podróże służbowe krajowe 200
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    4.000
§ 4270      zakup usług remontowych    1.160

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 132/2007  z dnia 31.10.2007 r.
§ 1
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20.069 
zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatkowanie 
dotacji będzie następowało planu finansowego Urzędu 
Miejskiego.
§ 2
Rezerwę budżetu w kwocie 4.110 zł. przeznacza się dla:
- Szkoły Podstawowej w Sobiekursku – 3.500 zł. na 
wynagrodzenia;
- Gminnego Przedszkola w Sobiekursku – 610 zł. na zakup 
materiałów i wyposażenia.

§ 3
Przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 
01010, 70005, 71035 dotyczą planu finansowego Grupy 
Remontowej.
Przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz.80104 
dotyczą planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Otwocku Wielkim.
Przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach 
rozdz.85203 dotyczą planu finansowego Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Samopomocy Środowiskowej.
Przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 
85401 dotyczą planu finansowego Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Otwocku Wielkim.
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