ZARZĄDZENIE NR 155/2007
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 14 grudnia 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 650 zł.
Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związków gmin)
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia

650
650

650
650

650
650

§ 2
Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 55.500 zł.
Dział 852
Pomoc społeczna
55.500 55.500
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
51.500 51.500
§ 2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
51.500
§ 3110
świadczenia społeczne
50.000
§ 4270
zakup usług remontowych
1.500
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
1.000
§ 2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1.000
§ 4130
składki na ubezpieczenie zdrowotne

1.000

1.000

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe
3.000
§ 2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związków gmin)
3.000
§ 3110
świadczenia społeczne

3.000

3.000

Dochody budżetu po zmianach 28.260.039 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 31.925.197 zł.
§ 3
Rozdysponowuje się rezerwę budżetu w kwocie 7.203 zł.
zmniejsza się:
Dział 758
Różne rozliczenia
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810
rezerwy

7.203
7.203
7.203

a zwiększa się:
Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe
§ 4010
wynagrodzenia osobowe pracowników

7.203
7.203
7.203

§ 4
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków
budżetu.
Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
zmniejsza się:
§ 4270
zakup usług remontowych
a zwiększa się:
§ 4390
zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz analiz i opinii
Dział 600
Transport i łączność
Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne
zmniejsza się:
§ 4270
zakup usług remontowych
a zwiększa się:
§ 4300
zakup usług pozostałych
Dział 750
Administracja publiczna
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
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1.000
1.000

15.000
15.000

zmniejsza się:
§ 4300
zakup usług pozostałych
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia
§ 4410
podróże służbowe krajowe
§ 4580
pozostałe odsetki
§ 4750
zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
a zwiększa się:
§ 4270
zakup usług remontowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
zmniejsza się:
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia
a zwiększa się:
§ 4300
zakup usług pozostałych

11.114
43.070
500
866
1.400
56.950

Dział 754

Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące
zmniejsza się:
§ 4120
składki na fundusz pracy
§ 4170
wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260
zakup energii
§ 4300
zakup usług pozostałych
§ 4350
zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4370
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
§ 4740
zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
§ 4750
zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
a zwiększa się:
§ 4010
wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110
składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4140
wpłaty na PFRON
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe
zmniejsza się:
§ 4120
składki na fundusz pracy
§ 4170
wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260
zakup energii
§ 4280
zakup usług zdrowotnych
§ 4300
zakup usług pozostałych
§ 4750
zakup akcesoriów komputerowych,
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6.100
6.100

179
497
837
1.000
106
556
563
500
1.254
5.132
340
20

476
650
469
6.000
1.500
1.000

a
§
§
§

w tym programów i licencji
zwiększa się:
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników
4110
składki na ubezpieczenie społeczne
4140
wpłaty na PFRON

4.483
10.735
3.102
741

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona
Środowiska
Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 3020
wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
a zwiększa się:
§ 4300
zakup usług pozostałych
Dział 926
Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
zmniejsza się:
§ 4170
wynagrodzenia bezosobowe
§ 4260
zakup energii
§ 4300
zakup usług pozostałych
§ 4430
różne opłaty i składki
a zwiększa się:
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia

5.000
5.000

1.000
7.000
14.000
900
22.900

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 155/2007 z dnia 14.12.2007 r.
§ 1
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 650 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju
dla uczniów – wydatkowanie dotacji w ramach planu finansowego
Publicznego Gimnazjum w Karczewie.
§ 2
Zmniejszenie planu dotacji o kwotę 51.500 zł. w związku z
nadwyżką środków na świadczenia rodzinne.(w ramach planu
finansowego MGOPS).
Zmniejszenie planu dotacji o kwotę 1.000 zł. w związku z
nadwyżką środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
(w ramach planu finansowego MGOPS)
Zmniejszenie planu dotacji o kwotę 3.000 zł. w związku z
nadwyżką środków na wypłaty zasiłków okresowych.
(w ramach planu finansowego MGOPS)
§ 3
Rezerwę budżetu w wysokości 7.203 zł. przeznacza się dla
Zespołu Szkół Zawodowych w Karczewie na wynagrodzenia osobowe
pracowników.
§ 4
Przesunięcia środków w rozdz.01010, 60016 oraz 90095 dotyczą
planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie.
Przesunięcia środków w rozdz.75023 oraz rozdz.75412 dotyczą
planu finansowego Urzędu Miejskiego.
Przesunięcia środków w rozdz.80130 dotyczy planu finansowego
Zespołu Szkół Zawodowych w Karczewie.
Przesunięcie środków w rozdz.92601 dotyczy planu finansowego
Miejskiej Hali Sportowej.
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