
ZARZĄDZENIE NR 117/2004

BURMISTRZA KARCZEWA
 Z DNIA 17 grudnia 2004 R.

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. 

Nr 15

poz. 148 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 7.000 zł.

     DOCHODY 

WYDATKI

Dział 750   Administracja publiczna      7.000

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

    prawach powiatu) 7.000

§   2020    dotacje celowe przekazane z budżetu 

  państwa na zadania bieżące 

  realizowane przez gminę na podstawie 

  porozumień z organami administracji 

  rządowej 7.000 

  (Porozumienie z Ministerstwem 
   Kultury)

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa

  narodowego    

7.000

Rozdz.92116 Biblioteki       

7.000

§   2550    dotacja podmiotowa z budżetu 

    otrzymana przez instytucję kultury    

7.000

Dochody budżetu po zmianach 21.609.586 zł.-

Wydatki budżetu po zmianach 23.310.457 zł.-

§ 2

Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 

budżetu.

Dział 926   Kultura fizyczna i sport
zmniejsza się:

Rozdz.92695  Pozostała działalność

§   2820    dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

  lub dofinansowanie zadań zleconych do 

  realizacji stowarzyszeniom
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800

a zwiększa się:

Rozdz.92601 Obiekty sportowe 

§   4300    zakup usług pozostałych

800

§ 3

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 

budżetu.

   DOCHODY 

WYDATKI

Dział 750   Administracja publiczna     

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

    prawach powiatu)

zmniejsza się:

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne   

12.175

§   4120    składki na Fundusz Pracy    

2.000

§   4410    podróże służbowe krajowe    

2.000

§   4430    różne opłaty i składki    
3.000

§   4530    podatek od towarów i usług (VAT)    

2.000

a zwiększa się:

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia   

10.175

§   4260    zakup energii    

6.000

§   4300    zakup usług pozostałych    

5.000

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i 

  ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

zmniejsza się:

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia

200

a zwiększa się:

§   4300    zakup usług pozostałych

200

Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób 

  fizycznych i innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem
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Rozdz.75647 Pobór podatków opłat i nie podatkowych 

  należności budżetowych

zmniejsza się:

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne

875

§   4120    składki na Fundusz Pracy       

85 a zwiększa się:

§   4100    wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne      

960

Dział 801   Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

zmniejsza się:

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne   

18.000

§   4120    składki na Fundusz Pracy    

2.000 zwiększa się:

§   3020    nagrody i wydatki nie zaliczone 

  do wynagrodzeń    

7.500   

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników   

12.500

   DOCHODY 

WYDATKI

Rozdz.80104 Przedszkola

zmniejsza się:

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne    

3.000

§   3020    nagrody i wydatki nie zaliczone 

            do wynagrodzeń    

1.000

zwiększa się:

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników    

3.500

§   4580    pozostałe odsetki      

500

Rozdz.80110 Gimnazja

zmniejsza się:

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników    

2.020

§   4120    składki na Fundusz Pracy    

1.700

§   4580    pozostałe odsetki    

1.000 zwiększa się:

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne      

350

§   4260    zakup energii    

4.070
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§   4300    zakup usług pozostałych      

300

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

zmniejsza się:

§   4040    dodatkowe wynagrodzenie roczne      

300

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne    

3.500

zwiększa się:

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników    

3.700

§   4120    składki na Fundusz Pracy      

100

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

    Burmistrz 

Karczewa

         inż. Władysław Dariusz 
Łokietek
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