
ZARZĄDZENIE NR 118/2008
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 8 września 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
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 4.128 zł.
Dział 801   Oświata i wychowanie  128     128
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe  128     128
§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizację własnych 
   zadań bieżących gmin (związków gmin)  128
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników     109
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne 16
§ 4120      składki na fundusz pracy  3

Dział 852   Pomoc społeczna 4.000  4.000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka

  alimentacyjna oraz składki na 
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego 4.000  4.000 

§ 2010      dotacje otrzymane z budżetu państwa
  na realizację zadań bieżących z 
  zakresu administracji rządowej 
  oraz innych zadań zleconych gminie 
 (związkom gmin) ustawami 4.000

§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   4.000

Dochody budżetu po zmianach 32.584.214 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 40.023.697 zł.

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

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i 
  ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
zmniejsza się:
§ 3030      różne wydatki na rzecz osób fizycznych    2.000
a zwiększa się;
§ 4270      zakup usług remontowych    2.000



Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4270      zakup usług remontowych      500
§ 4410      podróże służbowe krajowe 400
§ 4740      zakup materiałów papierniczych 

  do sprzętu drukarskiego i urządzeń
  kserograficznych 400

§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych,
   w tym programów i licencji 200

a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia 900
§ 4170      wynagrodzenie bezosobowe 600

Rozdz.80110 Gimnazja
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    5.748
a zwiększa się:
§ 3020      wydatki osobowe nie zaliczane 

  do wynagrodzeń    5.748

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 118/2008 z dnia 8.09.2008 r.

§ 1
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 128 zł. 
Z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla 
nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu 
maturalnego - wydatkowanie dotacji w ramach planu finansowego 
Zespołu Szkół w Karczewie.
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.000 
zł. z  przeznaczeniem na wdrożenie pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów - wydatkowanie dotacji w ramach planu finansowego 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 2
Przesunięcie środków w rozdz.75412 dotyczy zwiększenia środków 
na zakup usług remontowych o 2.000 zł. dla OSP Karczew- w 
ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.
Przesunięcie środków w rozdz.80104 dotyczy planu finansowego 
Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie.
Przesunięcie środków w rozdz.80110 dotyczy planu finansowego 
Publicznego Gimnazjum w Karczewie.
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