
ZARZĄDZENIE NR 88/2004

BURMISTRZA KARCZEWA
 Z DNIA 30 września 2004 R.

w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

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

Dokonuje się zmian między rozdziałami w ramach wydatków 
budżetu.

   DOCHODY 

WYDATKI

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo

zmniejsza się:

Rozdz.01095 Pozostała działalność
§   4210    zakup materiałów i wyposażenia    

1.000

§   4300    zakup usług pozostałych      

500

§   4430    różne opłaty i składki   

20.000

a zwiększa się:

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i 
  sanitacyjna wsi

§   4260    zakup energii   

21.500

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona

  środowiska

zmniejsza się:

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

§   4300    zakup usług pozostałych   

38.000

a zwiększa się:

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§   4260    zakup energii   

38.000

zmniejsza się:

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§   4300    zakup usług pozostałych

200

a zwiększa się:

Rozdz.90095 Pozostała działalność
§   4580    pozostałe odsetki           
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200

§ 2

Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.
Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i 
  sanitacyjna wsi

zmniejsza się:

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne    

1.000

   DOCHODY 

WYDATKI

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia    

6.500

§   4270    zakup usług remontowych    

3.500

§   4300    zakup usług pozostałych    

5.500

a zwiększa się:

§   4260    zakup energii   

16.500

Dział 600   Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

zmniejsza się:

§   4300    zakup usług pozostałych   

12.000

a zwiększa się:

§   4270    zakup usług remontowych    

7.000

§   4580    pozostałe odsetki    

2.000

§   4610    koszty postępowania sądowego i 
  prokuratorskiego         

3.000

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się:

§   4270    zakup usług remontowych    

4.500

§   4430    różne opłaty i składki    

2.000

a zwiększa się:

§   4260    zakup energii      

500

§   4300    zakup usług pozostałych    

6.000
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Dział 710   Działalność usługowa

Rozdz.71035 Cmentarze

zmniejsza się:

§   4270    zakup usług remontowych    

1.300

a zwiększa się:

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia    

1.300

Dział 750   Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na
  prawach powiatu)

zmniejsza się:

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników   

26.000

§   4110    składki na ubezpieczenie społeczne   

22.000

§   4530    podatek od towarów i usług (VAT)   

38.000

a zwiększa się:

§   4040    dodatkowe wynagrodzenie roczne   

45.000

§   4260    zakup energii    

3.000

§   4300    zakup usług pozostałych   

32.000

§   4410    podróże służbowe krajowe    

3.000

§   4580    pozostałe odsetki    

3.000

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i 

  ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

      DOCHODY 

WYDATKI 

zmniejsza się:

§   3030    różne wydatki na rzecz osób fizycznych       
2.600

§   4260    zakup energii    

1.000

§   4270    zakup usług remontowych      

150

a zwiększa się:

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia    

3.600

§   4580    pozostałe odsetki      

150
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Dział 801   Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

zmniejsza się:

§   3020    nagrody i wydatki nie zaliczone 

  do wynagrodzeń   

67.000   

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników   

30.000    zwiększa się:

§   4040    dodatkowe wynagrodzenie roczne   

23.000

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia   

33.000

§   4300    zakup usług pozostałych   

40.500

§   4410    podróże służbowe krajowe      

500

Rozdz.80104 Przedszkola

zmniejsza się:

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników

113.500

§   4410    podróże służbowe krajowe    

3.000

zwiększa się:

§   4110    składki na ubezpieczenia społeczne   

75.000

§   4120    składki na Fundusz Pracy   

11.000

§   4240    zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

  książek    

3.000

§   4300    zakup usług pozostałych   

27.500

Rozdz.80110 Gimnazja

zmniejsza się:

§   3020    nagrody i wydatki nie zaliczone 

            do wynagrodzeń         

3.000 §   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników

  15.000

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia    

3.000

§   4240    zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

  książek      

500

§   4260    zakup energii    

2.500

a zwiększa się:

§   4040    dodatkowe wynagrodzenie roczne   

15.000

§   4300    zakup usług pozostałych    

9.000

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe
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zmniejsza się:

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników    

7.500

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia    

1.000

      DOCHODY 

WYDATKI

§   4440    odpisy na ZFŚS   

13.500

a zwiększa się:

§   4040    dodatkowe wynagrodzenie roczne    

7.500

§   4300    zakup usług pozostałych   

13.500

§   4410    podróże służbowe krajowe    

1.000

Rozdz.80195 Pozostała działalność
zmniejsza się:

§   4260    zakup energii

 20

a zwiększa się:

§   4580    pozostałe odsetki

 20

Dział 851   Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejsza się:

§   3030    różne wydatki na rzecz osób fizycznych      

204

§   4260    zakup energii

100

a zwiększa się:

§   4410    podróże służbowe krajowe      

204

§   4580    pozostałe odsetki

100

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona

  środowiska

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

zmniejsza się:

§   4300    zakup usług pozostałych    

6.000

a zwiększa się:

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia    

6.000

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
zmniejsza się:
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§   4270    zakup usług remontowych   

30.000

§   4300    zakup usług pozostałych    

2.000

a zwiększa się:

§   4260    zakup energii   

17.000

§   4580    pozostałe odsetki   

15.000

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa

  narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
  i kluby

zmniejsza się:

§   4210    zakup materiałów i wyposażenia    

1.000

§   4260    zakup energii    

1.300

§   4270    zakup usług remontowych    

3.000

a zwiększa się:

§   4300    zakup usług pozostałych    

5.300

      DOCHODY 

WYDATKI

Dział 926   Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

zmniejsza się:

§   4300    zakup usług pozostałych   

20.000

a zwiększa się:

§   4010    wynagrodzenia osobowe pracowników   

15.500

§   4430    różne opłaty i składki    

2.500

§   4570    odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

  podatków i opłat      

300

§   4580    pozostałe odsetki    

1.700

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz 

Łokietek
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