
ZARZĄDZENIE NR 63/2008
BURMISTRZA KARCZEWA
 Z DNIA 7 maja 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 46.185 zł.
Dział 852   Pomoc społeczna (zadania zlecone) 10.800 10.800
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

  usługi opiekuńcze      10.800 10.800
§ 2010      dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizacje zadań bieżących
  z zakresu administracji rządowej
  oraz innych zadań zleconych gminom 
  ustawami 10.800

§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe   10.800

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza        35.385 35.385
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów         35.385 35.385
§ 2030      dotacje celowe otrzymane z budżetu 

  państwa na realizację własnych zadań
  bieżących gmin (związków gmin)      35.385

§ 3240      stypendia dla uczniów                       35.385

Dochody budżetu po zmianach 32.191.584 zł.
Wydatki budżetu po zmianach 39.789.019 zł.

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

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 
  fizycznych i od innych jednostek
  nieposiadających osobowości prawnej
  oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
  należności budżetowych

zmniejsza się:
§ 4110      składki na ubezpieczenia społeczne    2.504
§ 4120      składki na fundusz pracy 878
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    1.060
a zwiększa się:
§ 4100      wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne    4.442



Dział 801   Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
zmniejsza się:
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników    3.231
a zwiększa się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne    3.231

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85401 Świetlice szkolne
zmniejsza się:
§ 4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne 305
a zwiększa się;
§ 4010      wynagrodzenia osobowe pracowników              305

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 63/2008 z dnia 07.05.2008 r.
§ 1
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10.800 
zł. w związku z niedoborem środków na specjalistyczne usługi 
opiekuńcze – wydatkowanie dotacji w ramach planu finansowego 
Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 35.385 
zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatkowanie 
dotacji w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.
§ 2
Przesunięcie środków w rozdz.75647 jest związane z 
koniecznością zwiększenia planu wydatków na prowizje dla 
sołtysów – w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.
Przesunięcie środków w rozdz.80101 jest związane z korektą 
naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – w ramach 
planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach.
Przesunięcie środków w rozdz.85401 jest związane z korektą 
naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – w ramach 
planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach.
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