
ZARZĄDZENIE NR 12/2008
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 30 stycznia 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 rozdziałami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 852   Pomoc społeczna
zmniejsza się:
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe    4.500
§ 3110      świadczenia społeczne    4.500
a zwiększa się:
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

  składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe    4.500

§ 4330      zakup usług przez jednostki samorządu
  terytorialnego od innych jednostek 
  samorządu terytorialnego    4.500

§ 2
Dokonuje się przesunięcia środków na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi.

zmniejsza się:
Środki będące w dyspozycji Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy 
Środowiskowej
Dział 851   Ochrona zdrowia    7.000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    7.000
§ 4110      składki na ubezpieczenia społeczne 700
§ 4170      wynagrodzenia bezosobowe    4.000
§ 4300      zakup usług pozostałych    1.500
§ 4350      zakup usług dostępu do sieci Internet          400
§ 4360      opłaty z tytułu zakupu usług 

  telekomunikacyjnych telefonii
  komórkowej 200

§ 4370      opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
            telefonii stacjonarnej 200



a zwiększa się:
Środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego
Dział 851   Ochrona zdrowia    7.000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    7.000

§ 4300      zakup usług pozostałych    7.000

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
 Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 12/2008 Burmistrza Karczewa z 
dnia 30.01.2008 r.
§ 1
Zmniejsza się planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe o 
kwotę 4.500 zł. i przeznacza się na wydatki związane z 
ponoszonymi odpłatnościami za pobyt mieszkańca gminy w domu 
pomocy społecznej. W ramach planu finansowego Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 2
Zmniejsza się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 
Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej o kwotę 
7.000 zł. i przeznacza się dla Urzędu Miejskiego.
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