
ZARZĄDZENIE NR 166/2007
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 31 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
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:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń  30
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne 100
§ 4140      wpłaty na PFRON      400
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia      200
§ 4260      zakup energii      350
§ 4300      zakup usług pozostałych    2.000
§ 4370      opłaty z tytułu zakupu usług 

  telefonii stacjonarnej 100
§ 4410      podróże służbowe krajowe 120
§ 4530      podatek od towarów i usług VAT                  92
§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych,

  w tym programów i licencji 100
a zwiększa się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 142
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 300
§ 4270      zakup usług remontowych    3.050

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne 
  i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
zmniejsza się:
§ 3030      różne wydatki na rzecz 

  osób fizycznych    5.000
§ 4260      zakup energii    5.000
a zwiększa się:
§ 4270      zakup usług remontowych    5.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    5.000



Dział 900   Gospodarka komunalna i 
       ochrona środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników  90
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne  30 
§ 4100      wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne  70
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    3.800
§ 4260      zakup energii    1.250
§ 4300      zakup usług pozostałych 150
§ 4360      opłaty z tytułu zakupu usług 

  telekomunikacyjnych telefonii komórkowej       700
§ 4370      opłaty z tytułu zakupu usług 

  telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  70
§ 4410      podróże służbowe krajowe       20

a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    6.180

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 166/2007 z dnia 31.12.2007 r.

§ 1
Przesunięcia w rozdz.75023 i 75412 dotyczą planu finansowego 
Urzędu Miejskiego w Karczewie.
Przesunięcia środków w rozdz.90095 dotyczą planu finansowego 
Grupy Remontowej w Karczewie.
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