
ZARZĄDZENIE NR 52/2007
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 25 kwietnia 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 36.647 zł.
 DOCHODY WYDATKI

Dział 801   Oświata i wychowanie 6.020  6.020
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 6.020  6.020
§ 2030       dotacje celowe otrzymane z budżetu 

   państwa na realizację własnych zadań
   bieżących gmin (związków gmin) 6.020

§ 4010       wynagrodzenia osobowe pracowników    4.376
§ 4110       składki na ubezpieczenie społeczne    1.496
§ 4120       składki na fundusz pracy 148

Dział 852   Pomoc społeczna 8.750   8.750
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 1.750   1.750
§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizację zadań zleconych 
  z zakresu administracji rządowej oraz
  innych zadań zleconych gminie 
  (związkom gmin) ustawami      1.750

§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    1.750

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.000   7.000
§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizację własnych zadań
     bieżących gmin (związków gmin) 7.000
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    7.000
Dział 854    Edukacyjna opieka wychowawcza 21.877 21.877
Rozdz.85415  Pomoc materialna dla uczniów 21.877 21.877
§ 2030       dotacje celowe otrzymane z budżetu 

   państwa na realizację własnych zadań
      bieżących gmin (związków gmin) 21.877
§ 3240       stypendia dla uczniów   21.877
 

Dochody budżetu po zmianach 28.352.674 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 32.488.832 zł.

§ 2



   DOCHODY WYDATKI
Rozdysponowuje się rezerwę budżetu

zmniejsza się:
Dział 758   Różne rozliczenia   50.000
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe   50.000
§ 4810      rezerwy   50.000

a zwiększa się:
Dział 750   Administracja publiczna   50.000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na

  prawach powiatu)   50.000
§ 4270      zakup usług remontowych   50.000

§ 3
Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 801    Oświata i wychowanie
zmniejsza się:
Rozdz.80104 Przedszkola    2.000
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    2.000
a zwiększa się:
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe    2.000
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    2.000 

§ 4
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    5.000
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych    5.000

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    3.500
§ 4430      różne opłaty i składki    1.000
a zwiększa się:
§ 4370      opłaty z tytułu zakupu usług

  telekomunikacyjnych telefonii
  stacjonarnej    3.000
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    DOCHODY WYDATKI
§ 4390      zakup usług obejmujących wykonanie

  ekspertyz, analiz i opinii      500
§ 4410      podróże służbowe krajowe    1.000
§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych, w tym

  programów i licencji    1.000

Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 300
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    4.000
a zwiększa się:
§ 4270      zakup usług remontowych    4.000
§ 4300      zakup usług pozostałych 300 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
  Środowiska

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach
  i w gminach

zmniejsza się:
§ 4300     zakup usług pozostałych    2.000
a zwiększa się:
§ 4210   zakup materiałów i wyposażenia    2.000

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
  inż. Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 52/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
§ 1
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.020 zł. z 
przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w 
klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku 2006/2007 w okresie 
styczeń – sierpień 2007 r.
Dotacja będzie przekazana do:
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim w kwocie 3.010 
zł.
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
§ 4010       wynagrodzenia osobowe pracowników 2.188    
§ 4110       składki na ubezpieczenie społeczne   748
§ 4120       składki na fundusz pracy    74

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku w kwocie 3.010 zł.
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
§ 4010       wynagrodzenia osobowe pracowników 2.188    
§ 4110       składki na ubezpieczenie społeczne   748
§ 4120       składki na fundusz pracy    74
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.750 zł. z 
przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
Dotacja jest przeznaczona dla:
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej – 1.750 zł.
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.000 zł.
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21.877 zł. z 
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym. Wydatkowanie dotacji będzie 
następowało w Urzędzie Miejskim.
§ 2
Rezerwę budżetu w wysokości 50.000 zł. przeznacza się na wydatki w 
Urzędzie Miejskim.
§ 3
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków budżetu 
dotyczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku.
§ 4
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu 
w rozdz.01010 dotyczy Grupy Remontowej w Karczewie.
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu 
w rozdz.80101 dotyczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Sobiekursku.
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu 
w rozdz.80104 dotyczy:
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku
Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
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§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 300
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych 300  

- Gminnego Przedszkola Nr 2
Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    4.000
a zwiększa się:
§ 4270      zakup usług remontowych    4.000

Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków budżetu 
w rozdz.90004 dotyczy Grupy Remontowej w Karczewie.
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