
  ZARZĄDZENIE NR 163/2007
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 27 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 12.901 zł.
Dział 801   Oświata i wychowanie 12.901 12.901
Rozdz.80195 Pozostała działalność 12.901 12.901
§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu

  państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gmin (związków gmin) 12.901

§ 4300      zakup usług pozostałych   12.901

Dochody budżetu po zmianach 28.272.940 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 31.938.098 zł.

§ 2
Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 
budżetu.
Dział 852    Pomoc społeczna
Zmniejsza się:
Rozdz.85219  Ośrodki pomocy społecznej    2.716
§ 4110       składki na ubezpieczenie społeczne    1.606
§ 4120       składki na fundusz pracy 407
§ 4300       zakup usług pozostałych 520
§ 4410       podróże służbowe krajowe 183
Rozdz.85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

   usługi opiekuńcze 899
§ 4110       składki na ubezpieczenie społeczne 310
§ 4170       wynagrodzenia bezosobowe 589
A zwiększa się 
Rozdz.85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

   składki na ubezpieczenia emerytalne
   i rentowe z ubezpieczenia społecznego    3.615

§ 3110       świadczenia społeczne    1.774
§ 4330       zakup usług przez jednostki 

   samorządu terytorialnego od innych 
   jednostek samorządu terytorialnego    1.841

§ 3
Dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.



Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń    2.388
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   19.167
§ 4120      składki na fundusz pracy    4.765
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 319
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.360
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek    2.401
§ 4260      zakup energii   28.954
§ 4280      zakup usług zdrowotnych    1.190
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.123
§ 4350     zakup usług dostępu do sieci Internet    1.327
§ 4370     opłaty z tytułu zakupu usług 

 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej    1.072
§ 4410     podróże służbowe krajowe 494
§ 4430     różne opłaty i składki    1.157
§ 4580     pozostałe odsetki 262
§ 4740     zakup materiałów papierniczych do 

 sprzętu drukarskiego i urządzeń
 kserograficznych    2.170

§ 4750     zakup programów komputerowych, 
 w tym programów i licencji    3.901

a zwiększa się:
§ 4010     wynagrodzenia osobowe pracowników   71.344
§ 4270     zakup usług remontowych      706

Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne  32
§ 4120      składki na fundusz pracy                       376
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe 680
§ 4240      zakup pomocy naukowych, 

  dydaktycznych i książek 476
§ 4270      zakup usług remontowych    2.326
§ 4370      opłaty z tytułu zakupu usług 
   telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 262
a zwiększa się;
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników 586
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    2.771
§ 4260      zakup energii 383
§ 4300      zakup usług pozostałych  82
§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet 230
§ 4430      różne opłaty i składki 100

Rozdz.80110 Gimnazja
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne   43.229
§ 4120      składki na Fundusz Pracy    2.626
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§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
  i książek    1.300

§ 4270      zakup usług remontowych    5.276
§ 4280      zakup usług zdrowotnych    1.790
§ 4300      zakup usług pozostałych   12.905
§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet    1.000
§ 4700      szkolenia pracowników nie będących

  członkami korpusu służby cywilnej  47
§ 4740      zakup materiałów papierniczych 

  do sprzętu drukarskiego i 
  urządzeń kserograficznych 779

§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych,
  w tym programów i licencji      120

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    3.618
§ 4580      pozostałe odsetki 744
§ 4610      koszty postępowania sądowego 

  i prokuratorskiego   4
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń    1.574
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    2.101
§ 4260      zakup energii    2.667
§ 4410      podróże służbowe i krajowe      174
§ 4430      różne opłaty i składki  47

a zwiększa się:
§ 4010     wynagrodzenia osobowe pracowników   80.001

Dział 851   Ochrona zdrowia
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zmniejsza się:
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    1.070
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia      230
§ 4370   opłaty z tytułu zakupu usług 
   telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  81
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.381

Dział 852   Pomoc społeczna
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia (zadania zlecone)
zmniejsza się:
§ 4220     zakup środków żywności 654
§ 4300     zakup usług pozostałych    2.182
§ 4350     zakup usług dostępu do sieci Internet 158
§ 4400     opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  53
§ 4410     podróże służbowe krajowe 473
§ 4430     różne opłaty i składki  18
a zwiększa się:
§ 4210     zakup materiałów i wyposażenia    3.538
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Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85401 Świetlice szkolne
zmniejsza się:
§ 4270    zakup usług remontowych 795
a zwiększa się:
§ 4010    wynagrodzenia osobowe pracowników   9
§ 4110    składki na ubezpieczenie społeczne 239
§ 4210    zakup materiałów i wyposażenia 547

Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
zmniejsza się:
§ 4260    zakup energii  3.000
a zwiększa się:
§ 4210    zakup materiałów i wyposażenia  3.000

§ 4

Dokonuje się przesunięcia środków dotyczących przeciwdziałania 
alkoholizmowi.

Zmniejsza się:
Środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego
Dział 851   Ochrona zdrowia 416
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi      416
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne  30
§ 4120      składki na fundusz pracy  10
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia      376

a zwiększa się:
Środki będące w dyspozycji Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej
Dział 851   Ochrona zdrowia 416
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 416
§ 4300      zakup usług pozostałych      416

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

4



Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 163/2007 z dnia 27.12.2007 r.
§ 1

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12.901 
zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań jednostkom 
samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze 
decyzji administracyjnych w 2007 r. dofinansowanie kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników.- do realizacji w ramach 
planu finansowego Urzędu Miejskiego. 
§ 2
Przesunięcia środków w dziale 852 dotyczą planu finansowego 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 3
Przesunięcia środków w rozdz.80101 w następującej 
szczegółowości:
Rozdz.
80101

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 2

Szkoła w 
Glinkach

Szkoła w 
Sobiekursku

Szkoła w 
Otwocku 
Wielkim

Razem

§ 3020 -1.889 -499 -2.388
§ 4010 +63.282 +9.458 -190 -1.206 +71.344
§ 4110 -19.462 +295 -19.167
§ 4120 -4.765 -4.765
§ 4170 -319 -319
§ 4210 -213 -4.986 +3.839 -1.360
§ 4240 -840 -461 +321 -1.421 -2.401
§ 4260 -20.555 -6.484 -777 -1.138 -28.954
§ 4270 -2.703 +3.409 +706
§ 4280 -1.190 -1.190
§ 4300 -4.428 -800 +3.571 +534 -1.123
§ 4350 -1.255 -72 -1.327
§ 4370 -900 -177 +5 -1.072
§ 4410 -468 -3 +42 -65 -494
§ 4430 -1.046 -116 +5 -1.157
§ 4580 -262 -262
§ 4740 -1.275 -642 -253 -2170
§ 4750 -3.601 -300 -3.901

Przesunięcia środków w rozdz.80104 w następującej 
szczegółowości.

Rozdz.
80104 

Przedszkole 
Nr 2

Przedszkole 
Nr 3

Przedszkole w 
Otwocku 
Wielkim

Przedszkole w 
Sobiekursku

Razem

§ 4010 +680 +33 -127 +586
§ 4110 -100 +68 -32
§ 4120 -383 +7 -376
§ 4170 -680 -680
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§ 4210 +2.771 +2.771
§ 4240 -476 -476
§ 4260 +383 +383
§ 4270 -2.453 +127 -2.326
§ 4300 -75 +157 +82
§ 4350 +230 +230
§ 4370 -230 -32 -262
§ 4430 +100 +100

Przesunięcia środków w rozdz.80110 dotyczy planu finansowego 
Publicznego Gimnazjum w Karczewie.

Przesunięcia środków w rozdz.85154 w następującej 
szczegółowości;
Rozdz.
85154

Miejsko – Gminny Ośrodek 
Samopomocy Środowiskowej

Urząd Miejski w 
Karczewie

Razem

§ 4170 -1.070 -1.070
§ 4210 -230 -230
§ 4300 +81 +1.300 +1.381
§ 4370 -81 -81

Przesunięcia środków w rozdz.85203 dotyczy planu finansowego 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej.
Przesunięcia środków w rozdz.85401 w następującej 
szczegółowości:
Rozdz.
85401

Świetlica w 
Sobiekursku

Świetlica w Otwocku 
Wielkim

Razem

§ 4010 +9 +9
§ 4110 +239 +239
§ 4210 -248 +795 +547
§ 4270 -795 -795

Przesunięcia środków w rozdz.92601 dotyczą planu finansowego 
Miejskiej Hali Sportowej.

§ 4

Przesunięcie środków dotyczących przeciwdziałania 
alkoholizmowi z Urzędu Miejskiego do MGOPS w kwocie 416 zł. 
związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem Miejsko - 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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