
ZARZĄDZENIE NR 26/2008
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 14 marca 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
Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    3.500
a zwiększa się:
§ 4240      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

  i książek    3.500

Rozdz.80110 Gimnazja
zmniejsza się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne    3.109
a zwiększa się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    2.109
§ 4280      zakup usług zdrowotnych    1.000

Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie 
  nauczycieli

zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenie społeczne    3.000
§ 4120      składki na Fundusz Pracy    1.500
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    3.000
a zwiększa się:
§ 4300      zakup usług pozostałych    7.500

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85401 Świetlice szkolne
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    1.147
a zwiększa się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne    1.147

Dział 926   Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
zmniejsza się:
§ 4300      zakup usług pozostałych   25.000



a zwiększa się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   25.000

§ 2
Dokonuje się przesunięcia środków dot. doskonalenia zawodowego 
nauczycieli z planu finansowego Urzędu do planów 
poszczególnych placówek oświatowych.

Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie 

  nauczycieli
zmniejsza się:
§ 4300     zakup usług pozostałych   19.050
(w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)
a zwiększa się:
§ 4300    zakup usług pozostałych 
w ramach planów finansowych n/w placówek oświatowych:
- Szkoła Podstawowa Nr 2    4.800
- Szkoła Podstawowa w Glinkach    1.100
- Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim                    1.000
- Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim                     210
  (razem 1.210 zł.)
- Szkoła Podstawowa w Sobiekursku    1.300
- Gminne Przedszkole w Sobiekursku                         210
  (razem 1.510 zł.)
- Gminne Przedszkole Nr 1    1.047
- Gminne Przedszkole Nr 2    1.152
- Gminne Przedszkole Nr 3      731
- Publiczne Gimnazjum    4.500
- Zespół Szkół    3.000

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 26/2008 z dnia 14.03.2008 r.
§ 1
Przesunięcie środków w rozdz.80101 dotyczy planu finansowego 
Szkoły Podstawowej w Sobiekursku w związku z potrzebą zapłaty 
za zestaw do ćwiczeń sportowych i mikroskopów.

Przesunięcie środków w rozdz.80110 dotyczy planu finansowego 
Publicznego Gimnazjum w Karczewie.
Przesunięcie środków w rozdz.80146 dotyczy planu finansowego 
Urzędu Miejskiego.
Przesunięcie środków w rozdz.85401 dotyczy planu finansowego 
Świetlicy przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie.
Przesunięcie środków w rozdz.92601 dotyczy planu finansowego 
Miejskiej Hali Sportowej z przeznaczeniem na organizację 
Krajowych Mistrzostw Polski IDO Karczew 2008 w dniach 
14-16.03.2008 r.

§ 2
Przesunięcie środków w rozdz.80146 dotyczy przekazania środków 
na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w łącznej 
kwocie 19.050 zł. do planów poszczególnych placówek 
oświatowych, pozostała kwota 5.950 zł. pozostanie w dyspozycji 
Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na szkolenie dyrektorów 
placówek oświatowych.
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