
  ZARZĄDZENIE NR 139/2007
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 16 listopada 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
Rozdysponowuje się rezerwę budżetu w kwocie 1.500 zł.

zmniejsza się:
Dział 758   Różne rozliczenia    1.500
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe    1.500
§  4810     rezerwy    1.500

a zwiększa się:
Dział 852   Pomoc społeczna    1.500
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

  składki na ubezpieczenie społeczne    1.500
§ 3110      świadczenia społeczne    1.500

§ 2
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   10.100
§ 4390      zakup usług obejmujących 

  wykonanie, ekspertyz, analiz 
  i opinii    8.000

§ 4430      różne opłaty i składki    6.000
a zwiększa się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 100
§ 4260      zakup energii   24.000

Dział 600   Transport i łączność
Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne
zmniejsza się:
§ 4270      zakup usług remontowych   10.000
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych   10.000



Dział 900   Gospodarka komunalna 
  i ochrona środowiska

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi
zmniejsza się: 
§ 4300      zakup usług pozostałych   2.000
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   2.000

Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane

  do wynagrodzeń   4.400
a zwiększa się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe   2.000
§ 4280      zakup usług zdrowotnych     400
§ 4430      różne opłaty i składki   2.000

Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
zmniejsza się;
§ 4270       zakup usług remontowych    100
a zwiększa się:
§ 4350       zakup usług dostępu do sieci Internet       100

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 139/2007 z dnia 16.11.2007 r.
§ 1
Rezerwę budżetu w wysokości 1.500 zł. przeznacza się dla 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dofinansowanie 
kosztów dojazdu do szkoły dla niepełnosprawnego studenta.

§ 2
Przesuniecie środków w rozdz.01010 związane jest z 
koniecznością opłacenia składek od umów zleceń dotyczących 
rozliczania opłat z wodę oraz zakup wody z OZWIK na potrzeby 
wodociągu wiejskiego i zakup energii elektrycznej na potrzeby 
SUW w Ginkach – w ramach planu finansowego Grupy Remontowej.
Przesunięcie środków w rozdz.60016 związane jest z 
koniecznością zwiększania wydatków na wykonanie ewidencji dróg 
gminnych – w ramach planu finansowego Grupy Remontowej.
Przesunięcie środków w rozdz.90003 związane jest z 
koniecznością zakupu narzędzi niezbędnych do sprzątania miasta 
- w ramach planu finansowego Grupy Remontowej.
Przesuniecie środków w rozdz.90095 związane jest z 
koniecznością opłacenia dokumentacji przetargowej, badań 
lekarskich pracowników, opłacenia ubezpieczeń AC i OC 
samochodu - w ramach planu finansowego Grupy Remontowej.
Przesunięcie środków w rozdz.92601 związane jest ze 
zwiększeniem planu wydatków na opłacenie za neostradę za m-c 
XI i XII – w ramach planu finansowego Miejskiej Hali 
Sportowej.
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