Zarządzenie Nr 139/2011
Burmistrza Karczewa
z dnia 8 października 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011
Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.
Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie 39.678.994,48 zł.
z tego:
1) bieżące w kwocie po zmianie 36.513.494,57 zł.
2) majątkowe w kwocie (bez zmian) 3.165.499,91 zł.
2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy
Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.
Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 41.563.504,23 zł.
z tego:
1) bieżące w kwocie po zmianie 36.771.470,21 zł.
2) majątkowe w kwocie (bez zmian) 4.792.034,02 zł.
3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami w kwocie 3.403.300,80 zł. (tabela 1a i 2a)
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 139/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października
2011 roku
Ad § 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w związku ze zwiększeniem planu
w rozdz.75108 - dotacja celowa na sfinansowanie diet członków obwodowych komisji
wyborczych w kwocie 10.460 zł.
Ad § 1. 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu w związku ze zwiększeniem planu w
rozdz.75108 o kwotę 10.460 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie diet członków
obwodowych komisji wyborczych.
Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków
budżetu:
a) w rozdz.75023 dokonuje się przeniesienia środków z przeznaczeniem na
uzupełnienie odpisu na ZFŚS – 2.882 zł. oraz na usługi remontowe - 5.000 zł.;
b) w rozdz.75412 dokonuje się przeniesienia środków o kwotę 230 zł. z
przeznaczeniem na zakup usług remontowych przez OSP Karczew;
c) w rozdz.90095 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.620 zł. dot.
zadrzewiania i pielęgnacji drzewostanu.
Ad § 1. 3. Zwiększa się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.460 zł. w
rozdz.75108 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do Sejmu i do Senatu.
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