ZARZĄDZENIE NR 81/2007
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA

28 czerwca 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 4.000 zł.

DOCHODY WYDATKI
Dział 852
Pomoc społeczna
4.000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
4.000
§ 2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)4.000
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia
§ 4750
zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji

4.000
4.000

2.000
2.000

Dochody budżetu po zmianach 28.373.049 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 32.509.207 zł.
§ 2
Rozdysponowuje się rezerwę budżetu w kwocie 1.332 zł.
zmniejsza się:
Dział 758
Różne rozliczenia
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810
rezerwy
a zwiększa się:
Dział 756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawych i innych
jednostek organizacyjnych
§ 4560
odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości

1.332
1.332
1.332

1.332

1.332
1.332

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

DOCHODY WYDATKI

Dział 852
Pomoc społeczna
zmniejsza się:
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110
świadczenia społeczne

3.200
3.200

a zwiększa się:
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe
§ 4330
zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego

3.200
3.200

§ 4
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków
budżetu.
Dział 750
Administracja publiczna
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
zmniejsza się:
§ 4300
zakup usług pozostałych
a zwiększa się:
§ 3020
wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące
zmniejsza się:
§ 4260
zakup energii
a zwiększa się:
§ 4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe
zmniejsza się:
§ 4260
zakup energii
a zwiększa się:
§ 4750
zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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300
300

2.000
2.000

3.000
3.000

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 81/2007 z dnia 28.06.2007 r.
§ 1
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.000
zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 2
Rezerwa budżetu w kwocie 1.332 zł. będzie przeznaczona na
zwiększenie planu wydatków dotyczących odsetek od nienależnie
pobranej dotacji w 2005 r. z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§ 3
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami dotyczy planu
finansowego wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
§ 4
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w dziale 750 dotyczy
planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego.
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami dziale 801 dotyczy
planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Zawodowych.
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