
ZARZĄDZENIE NR 109/2008
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 12 sierpnia 2008 R.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 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 o kwotę 30.000 zł.

zmniejsza się:
Dział 758   Różne rozliczenia   30.000
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe   30.000
§ 4810      rezerwy   30.000

a zwiększa się:
Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo   30.000
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i

  sanitacyjna wsi    30.000
§ 4270      zakup usług remontowych   30.000

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

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i 
  ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
zmniejsza się:
§ 4430      różne opłaty i składki      200
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych 200

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    9.000
§ 4260      zakup energii    1.300
a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    1.500
§ 4270      zakup usług remontowych    7.500
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.300



Rozdz.80110 Gimnazja
zmniejsza się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń    1.120
a zwiększa się:
§ 4430      różne opłaty i składki    1.120

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 109/2008 z dnia 12.08.2008 r.
§ 1
Rezerwę budżetu w wysokości 30.000 zł. przeznacza się na 
wykonanie prac remontowych w ramach prawidłowej eksploatacji 
Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach – w ramach planu 
finansowego Grupy Remontowej.
§ 2
Przesunięcie środków w rozdz.75412 dotyczy zabezpieczenia 
gotowości bojowej OSP Łukówiec  - w ramach planu finansowego 
Urzędu Miejskiego.
Przesunięcie środków w rozdz.80104 dotyczy:
 
Rozdz.80104 Gminne 

Przedszkole Nr 2
Gminne Przedszkole w 
Otwocku Wielkim

Razem
§ 4110 -9.000 -9.000
§ 4210 +1.500 +1.500
§ 4260 -1.300 -1.300
§ 4270 +7.500 +7.500
§ 4300 +1.300 +1.300

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