ZARZĄDZENIE NR 134/2008
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 16 października 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 010
Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
zmniejsza się:
§ 4170
wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia
§ 4430
różne opłaty i składki
a zwiększa się:
§ 4260
zakup energii
Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się:
§ 4270
zakup usług remontowych
§ 4300
zakup usług pozostałych
a zwiększa się:
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260
zakup energii
Dział 750
Administracja publiczna
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
zmniejsza się:
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300
zakup usług pozostałych
§ 4530
podatek od towarów i usług VAT
a zwiększa się:
§ 4140
wpłaty na PFRON
§ 4410
podróże służbowe krajowe
§ 4700
szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

5.000
8.000
2.000
15.000

2.500
2.000
2.500
2.000

5.471
5.686
4.000
10.757
400
4.000

zmniejsza się:
§ 3030
różne
§ 4270
zakup
a zwiększa się:
§ 4210
zakup
§ 4260
zakup

wydatki na rzecz osób fizycznych
usług remontowych

2.500
20.000

materiałów i wyposażenia
energii

20.000
2.500

Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdz.80104 Przedszkola
zmniejsza się:
§ 4010
wynagrodzenia osobowe pracowników
20.000
§ 4110
składki na ubezpieczenia społeczne
5.000
§ 4270
zakup usług remontowych
500
§ 4350
zakup usług dostępu do sieci Internet
250
a zwiększa się:
§ 4210
zakup materiałów i wyposażenia
21.470
§ 4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
3.000
§ 4280
zakup usług zdrowotnych
30
§ 4370
opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
150
§ 4400
opłaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
100
§ 4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
1.000
Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona
Środowiska
Rozdz.90095 Pozostała działalność
zmniejsza się:
§ 4110
składki na ubezpieczenie społeczne
a zwiększa się:
§ 4120
składki na Fundusz Pracy
§ 4140
wpłaty na PFRON

6.000
3.000
3.000

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 134/2008 z dnia 16.10.2008 r.
§ 1
Przesunięcie środków w rozdz.01010 jest związane z zakupem
wody na potrzeby wodociągu wiejskiego oraz na zakup energii
elektrycznej – w ramach planu finansowego Grupy Remontowej.
Przesunięcie środków w rozdz.70005 jest związane z zakupem
urządzeń sanitarnych w celu wymiany w lokalu mieszkalnym w
Otwocku Wielkim oraz zakup energii i wody do lokali – w ramach
planu finansowego Grupy Remontowej.
Przesunięcie środków w rozdz.75023 dotyczy planu finansowego
Urzędu Miejskiego.
Przesunięcie środków w rozdz.75412 dotyczy wydatków
realizowanych przez OSP Otwock Wielki w ramach planu
finansowego Urzędu Miejskiego.
Przesunięcie środków w rozdz.80104 dotyczy planu finansowego
Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie.
Przesunięcie środków w rozdz.90095 dotyczy wydatków na opłatę
składek na fundusz pracy oraz wpłat na PFRON, których
obowiązek powstał w związku z zatrudnieniem pracowników w
ramach robót publicznych – w ramach planu finansowego Grupy
Remontowej.
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