
ZARZĄDZENIE NR 3/2008
BURMISTRZA KARCZEWA

 Z DNIA 9 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 paragrafami w ramach wydatków 
budżetu.

Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa 

  i sanitacyjna wsi
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia   40.000
a zwiększa się:
§ 4270      zakup usług remontowych   40.000

Dział 750   Administracja publiczna
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na

  prawach powiatu)
zmniejsza się:
§ 4210      zakup materiałów i wyposażenia    2.697
a zwiększa się:
§ 4750      zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

       programów i licencji    2.697

§ 2
Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy planami jednostek 
budżetowych.

1) zmniejsza się:  plan Urzędu Miejskiego (organu)
   Dział 750   Administracja publiczna  115.000
   Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na 

     prawach powiatu)       115.000
   § 3030      różne wydatki na rzecz osób fizycznych  115.000

a zwiększa się: plan Urzędu Miejskiego (jednostki budżetowej)
Dział 750   Administracja publiczna  115.000
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na 

  prawach powiatu)  115.000
§ 3030      różne wydatki na rzecz osób fizycznych     115.000



2) zmniejsza się: plan finansowy Grupy Remontowej
Dział 900   Gospodarka komunalna i 

  ochrona środowiska    5.000
Rozdz.90095 Pozostała działalność                        5.000
§ 4430      różne opłaty i składki         5.000

a zwiększa: plan finansowy Urzędu Miejskiego (jednostki 
budżetowej)
Dział 900   Gospodarka komunalna i 

  ochrona środowiska    5.000
Rozdz.90095 Pozostała działalność                        5.000
§ 4430      różne opłaty i składki         5.000

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 3/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
§ 1

Przesunięcie środków w rozdz.01010 jest konieczne z uwagi na 
usunięcie awarii wodociągu w Całowaniu.(dotyczy planu 
finansowego Grupy Remontowej)
Przesunięcie środków w rozdz.75023 związane jest z 
koniecznością zapłacenia oprogramowań komputerowych Urzędu.
(dotyczy planu finansowego Urzędu Miejskiego)

§ 2

Przesunięcie środków pomiędzy jednostkami budżetowymi związane 
jest: 
1) z przeniesieniem wydatków związanych z dietami radnych z 
ksiąg budżetu, do ksiąg rachunkowych Urzędu - jednostki 
budżetowej,
2) z wydzieleniem kwoty 5.000 zł. na dokonywane opłaty za 
zajęcie pasa drogowego w związku z wykonywanymi inwestycjami z 
planu finansowego Grupy Remontowej do planu finansowego Urzędu 
Miejskiego- jednostki budżetowej.
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