
ZARZĄDZENIE NR 62/2007
BURMISTRZA KARCZEWA
 Z DNIA 17 maja 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 5.375 zł.

   DOCHODY WYDATKI
Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo      5.375   5.375
Rozdz.01095 Pozostała działalność   5.375   5.375
§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizację zadań zleconych 
  z zakresu administracji rządowej oraz
  innych zadań zleconych gminie 

   (związkom gmin) ustawami 5.375
§ 4430      różne opłaty i składki         5.375

Dochody budżetu po zmianach 28.358.049 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 32.494.207 zł.

§ 2
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 750   Administracja publiczna
Rodz.75022  Rady gmin (miast i miast na

  prawach powiatu)
zmniejsza się:
§ 3030      różne wydatki na rzecz osób fizycznych   1.000
a zwiększa się:
§ 4410      podróże służbowe krajowe   1.000

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na
  prawach powiatu)

zmniejsza się;
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne  29.300
§ 4300      zakup usług pozostałych 115.000
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  79.300
§ 4140      wpłaty na PFRON  15.000
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia  50.000



  DOCHODY WYDATKI
Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

  fizycznych i od innych jednostek 
  nieposiadających osobowości prawnej
  oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i
  niepodatkowych należności budżetowych

zmniejsza się:
§ 4100      wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne  10.000
a zwiększa się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe  10.000

§ 3
Dokonuje się podziału środków pomiędzy jednostkami 
budżetowymi.

zmniejsza się:
plan wydatków Urzędu Miejskiego w klasyfikacji budżetowej:
Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona

  środowiska   30.000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   30.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   30.000

a zwiększa się:
plan wydatków Grupy Remontowej w Karczewie w klasyfikacji 
budżetowej:
Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona

  środowiska   30.000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   30.000
§ 4300      zakup usług pozostałych   30.000

§ 4
Wyodrębnia się z następującej klasyfikacji budżetowej:
 
Dział 750   Administracja publiczna
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na

  prawach powiatu)
§ 4300      zakup usług pozostałych
kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na opłatę od prowadzonego 
rachunku bankowego w Banku BPH w Warszawie.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 62/2007 Burmistrza Karczewa z 
dn. 17.05.2007 r.
§ 1
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.375 
zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom 
rolnym oraz koszty na pokrycie postępowania w sprawie jego 
zwrotu.
Wydatkowanie dotacji będzie następowało w Urzędzie Miejskim.
§ 2
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami dotyczą planu 
wydatków Urzędu Miejskiego.
§ 3
Konieczność dokonania przesunięcia między jednostkami 
budżetowymi wynika z faktu, iż wydatki związane z czyszczeniem 
kanalizacji na terenie Osiedla Warszawska w Karczewie 
ponoszone będą w Grupie Remontowej.

§ 4
Konieczność wyodrębnienia środków w kwocie 600 zł. wynika z 
faktu iż wydatki będą dokonywane z konta budżetu, a nie z 
konta Urzędu (jednostki budżetowej)
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