
r , Uchwała Nr 392/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chórzelach
z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9lit.d,e,i, art.51 ust.l, art.58, art.61 ust 1 ustmmj z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.594 ze zm.) oraz art. 211, 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (t.j. Dz. U .z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:

§1

W budżecie gminy na 2014r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 327/XXXVII/13 Rady Miejskiejw
Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r.
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz.620 z dnia 22.01.2014r.)wprowadza się
zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 510.582,89 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą
34.734.248,50zł, w tym:
- dochody bieżące 31.446.161,50zł,
- dochody majątkowe 3.288.087,00zł.

§3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 717.725,89zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą
37.873.146,22zł, w tym:
- wydatki bieżące 30.594.574,81zł
- wydatki majątkowe 7.278.571,41zł.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2014 r. o kwotę 668.760,40zł
i ustala się je w wysokości 7.278.571,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.138.897,72 zł sfinansowany zostanie przychodami
pochodzącymi z pożyczek, obligacji komunalnych i wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.791.429,57 zł, rozchody w wysokości 2.652.531,85 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
13.188,24zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą
4.911.778,54zł.



-_-

§6
".

Ustala się limity zobowiązań:
1) Z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
2) Z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez

Gminę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.138.897,72 zł,
3) Z tytułu zaciąganych pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.652.531,85 zł, w
tym na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
1.306.093,44 zł."

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 392/XLlV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

tłO ,~';';. r....
~ t :?L ~[)~ ,_. 258,47 ,.70,~ }\;·::~i·~"": ...."M .� D.. r; -.; : .. . .J.......,.""..,.

01042 WyłączenIt z produkcji gruntów rolnych i 0,00 70000,00 ( 70000,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i

6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podetawie porozumień (umów) 0,00 70000,00 70000,00
między jednostkami samorządu terytorialnego

700 ~~
. .... '~ :~T :2 351194,10

, '.' ,'07eił :fi. ~
~U70.1I. ~!'" .

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
O< " 351194,10 2 076,08 353270,18

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie 43700,00 2000,00 45700,00wieczyste nieruchomości

0920 Pozostałe odsetki 0,00 76,08 76,08

754 c" Bezpleczellstwo publiczne j ochrona przecIwpotarowa 0,00 4500,00 w . ." .1,' 4500,00

75412 Ochotnicze straże pożarne . 0,00 4 500,00 .1' 4 500,00

Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

6280 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 0,00 4500,00 4500,00realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Dochody 04 0I6b prawnych, od osób fizycznych I od innych ~

756 ,łtdn08łllc nfeposiadaMcych osobowo6ci prawnej oraz wydatki 1924471,00 2407,00 1926883,00
z Icil 'POborem

wpływy z podatku rolnego, podatku le$nego, podatku Od spadków j

75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 1918000,00 2407,00 1920407,00
lokalnych od osób fizycznych I'

0690 Wpływy z różnych opłat 5000,00 2407,00 7407,00

801 06wiałI i wpłIoWłnle 1395084,13
~

18413,00 1413541.13
a

80101 Szkoły podstawowe 26438,60 14281,00 40 719,60

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 14281,00 14281,00

gminie (związkom gmin) ustawami

80195 Pozostała działalność 6500n,53 4182,00 654 259,53

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 240623,83 4182,00 244805,83

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

~85Z Pomoc •••• 1.' 5:_088,99 ~ 1378,97 .;; ••••••c ....•

85212
ISwiadczenia rodzinne, śwl8dczenla z funduszu allmentacyjneego oraz

4335953,70składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4332530,57 3423,13
spolecznego
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0690 Wpływy z różnych opłat 26,40 17,60 ' ',44,OÓ

0920 Pozostałe odsetki 4,17 93,67 97,84
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań .

2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2500,00 3311,86 5811,86

Ifę' ;i85216 ,';/10 fe §1~ &!~mv, Oodatkf'lni&SzkanioWev ~t\ ':;s:11;' ~{~fy;',~ft~~:\{@. ;~~,f\ ,~"t~~ ,),~:, i'" ': """"1 '~:t%:,v~,11~m83 )<' >:\,,{ ?1"'4t; ""do t.~,76 11f~~c~r,~'"~ '~c' ::'tJtS79,07,7*,'~' <,''i;;: M "!:!; ',et "
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1671,83 - 1092,76 579,07
gminie (związkom gmin) ustawami

85228 Usługi opiekuńcze ispęqalistyczne usługi opiekuńcze tl 35000,00
,..,.

7048,60 re 42048,60'i
.

AC :f
.7

0830 Wpływy z usług 35000,00 7048,60 42048,60
~~W'as..'* 1* ~;.' .~ ~.1':~~c ,~;~~ " d ';F{iklt~', . ')'~{ """,;#t.l''': "1 ••••• 00 w"·;;:~ "?~~'~f::'~;7i';1.880.$0

."", � ",t;'; ;: ;;' -c ''';;.T '0"

85415 Potnoc materialna dla uczniów,. '(ł" " 159849,00 11,60 159860,60
" ",

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 11,60

900 .,. c; .:;~ I ochrona 'rodowIska , t~ 'F 2195707,33
, _7424 ':',2199 W,57

90001~w_ Gospod~,,~ ściekO'!'a i ochron~~ódf,,"{ ,3 '~. i B; sa 2a~ p1~,75 ~t1,~~.1l~
-Ż:

!jj; l: sqt,p48,,61g{, B '.!fi .+ , : " " " 'CK """C .cI
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.s ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 180247,00 183427,00 363674,00
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie

6267 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 128604,86 128604,86
lednostek sektora finansów publicznych

" 1%~9oot~
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za "

, .iP \'+1'1'12 715,~71'~mw'I\ ,;~{, ~~{i~,.3~.c7,15,47,;e. :" g korzy$tanie ze Środowiska" ,,;,,8, <4 ,,/0 '4. ", ~\ii i;' ~;j&
~O~o,oo .~~. 'c' N't i~' ,

0690 Wpływy z różnych opłat 20000,00 12715,47 32715,47

90095 Pozostała działalność
> q ;* " , . 1 183a90,30 78998,91 ·126.2889,21

"
,

0970 Wpływy z różnych dochodów 13816,00 10000,00 23816,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.s ust.1 pkt 3 oraz ust 3 1 170074,30 68998,91 1239073,21
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Razem: 34223665,61 510582,89 34 734 248,50

~

CY i ie

l11f?r Da usz Brzez' ki
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Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 392/XLlV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Dział Rozdział P~ Treść ~ Przed zmianą Zmiana Po zmianie

:•.~~;':f::'i::~:~~~l''.·;'~:ij~~~:):;;~." , t<~J:I;":~··: ~;:(b?' ~ ..'"" !2~ .<; 242- X:':":!'i;," ..... ··•••• ;073••2;~",~ 'ł": ::. j..i . .•.. ,~
01042 , ,.~~... " •••z produkcji ~runt6w rolnych ,: ; 0,00 242000,00 l 242000,00

6050 •ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 242000,00 242000,00

~:5:,n' :.". f ;i.~~ ,'c .
:'_ 0 '. , •• ":;..;_,·.·.it~~~:r+·7~".•~ h\-;: t.~, .. 1. 1,- ','te)':::·· -.~br!di'{lt ' 1513831,"

" :, -t, .:r, »: ','.:
60016 Drogi publiczne gminne ~ 1249982,86 .t -6500,00 1243482,86

" "
4210 Zakup materiał6w i wyposażenia 20000,00 - 14 r43,35 5256,65

4300 Zakup usług pozostałych 900434,25 - 220 662,95 679771,30

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 329548,61 228906,30 558454,91

700 ••• ~. D1IUzkanlowa - li! ~
r, 95601,63 1800,00 97401,63~, ~> •., ~~ " ~', .

70005 ,..
gruntami i nieruchomościami

. ,
l' .••.. 95601,63 1800;00 97401,63

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00 1 800,00 61800,00

710 l, .~'"
~

~ ,563,00 ; -4580,00 f 83003,00," ~- ,
71095 działalność 39000,00 -4560,00 34 440,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 39000,00 - 4 560,00 34440,00

750 • publiczna 3185216,59 96305,31 3280521,90-:
75011 Urzędy wojewódZkie

,~.
" 'J 153525,50 10000,00 163525,50

4010 'yIlQIj,vu"",,,da osobowe pracownik6w 106556,09 10000,00 116556,09

4410 IPodr6że służbowe krajowe 1336,00 500,00 1836,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 - 500,00 0,00

75023 IUrzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2750506,54 73305,31 2823811,85

4010 'yIlQIj'vu"",,, ia osobowe pracownik6w 1 61461 ,72 70000,00 1 684610,72

4410 I•••vu, v•.'" służbowe krajowe 20000,00 3305,31 23305,31

75075 30485,75
"

5000,00 35485,75
•v••'''''''f''' '''''''';:::'l'''''''' ••••I"",',."';"' ••u ""."."' ••••••!"lfv

." '@ 'o . , !~

4210 IZakup materiał6w i wyposażenia 11485,75 5000,00 16485,75

75095 dzlalalność 74198,80 7000.00 81198,80
,

4210 IZakup materiał6w i wyposażenia 13950,00 7000,00 20950,00
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714 t\ t ;" '~ł _L
f, l - ~ •...--.... .]. ~'~'.,·t �.��.�� 7 i

,~:~~. ·r .
,.. 387580,00 -5079,4775412 __ ._w .._ strate ••._,_ 382500,63

4210 Zakup materiał6w i wyposażenia 71 ',00 14500,00 85 ',00

4260 Zakup energii 30000,00 -10000,00 20000,00

6050 rvyucitk, inwestycyjne jednostek budżetowych 86155,00 - 9 579,47 76575,53

75495 229000,00 i -50 000,00 17900cr0
'(

6050 .,~,:~~" inwestycyjne jednostek budżetowych 229000,00 - 50 000,00 179000,00
/f'"':I,l"'~'

~ ". 'l
1·.•.••••.•.•• .:' .,_..-

"i'~.: .. . '< , f I~.,~" ..".~ .; jf. ,-,' ..

80101 Szkoły podstawowe 7546315,26 -107219,00 ,i 7439 096,26

3020 .,~,:~:~, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 322951,00 2000,00 324951,00

4010 '1"al:j,vuL",,,ia osobowe pracownik6w 4931480,32 - 148 >,00 4783480,32

4110 ISkładki na ubezpieczenia społeczne 8891 ,76 25000,00 914144,76

4120 Składki na Fundusz Pracy 120103,39 3000,00 123103,39

4210 Zakup materiał6w i wyposażenia 365506,81 - 360,39 365146,42

4260 Zakup energii 64196,00 5 >,00 69196,00

4300 IZakup usług pozostałych 97849,09 6141,39 103990,48

80103 przedszkolne w szkołach podstawowych 457840,82 74600,00 532440,82
J

3020 IWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29405,00 1200,00 30605,00

4010 IWynagrodzenia osobowe pracownik6w 300273,53 60000,00 360273,53

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65303,67 11100,00 76403,67

4120 Składki na Fundusz Pracy 9410,35 2300,00 11 710,35

80104 Przedszkola 111 r:I 3 102534,80 99 000,00 3201.1534.80

3020 IWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40816,00 1 500,00 42316,00

4010 IWynagrodzenia osobowe pracownik6w 740 ,73 15000,00 755032,73

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134988,66 3000,00 137988,66

4120 Składki na Fundusz Pracy 14273,86 500,00 14773,86

4300 IZakup usług pozostałych 188114,00 2000,00 190114,00

4400 l0płaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,",VI na 48000,00 12000,00 60000,00

6050 !Wyucltkl inwestycyjne jednostek budżetowych 1754853,32 65000,00 1819853,32
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80110
,

Gimnazja
-,

'~ 4067985,58 112843100 4180a28,58

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 181 142,20 2000,00 183142,20

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2640112,27 81043,00 2721 155,27

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 497029,51 24000,00 521029,51

4120 Składki na Fundusz Pracy 65759,18 2300,00 68059,18

4260 Zakup energii 59100,00 - 5 000,00 54100,00

4300 Zakup usług pozostałych 57654,35 8500,00 66154,35

,:~' 80113 OoW!'ż~iEiuczniów do szkół
-s 894 236,96

,',

11000,00 ć

905236,96"""
..

fl ,p , e' • ,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85427,27 11000,00 96427,27

8Ot48 . i% ;* Stołówki szkolne i przedszkolne 276870,05 21200,00 298070,05"i' ~
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75624,55 17000,00 92624,55

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12612,89 4000,00 16612,89

4120 Składki na Fundusz Pracy 1481,56 200,00 1 681,56

" '80195 ,''s, }Z" - PÓzóstąła działalno$ć, k $f"
«41 "fel' % ,1 057 722,70 '" " ~'~2"5000,00 """ 1 052722,70rJ

""
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200000,00 - 5 000,00 195000,00

812 f iPomoc.~ ~, t 8634100,83 f , � t 092,:'76 6$33008,07

,A;; m,'

15wiadczenia rodzinne. śWiadczenia z funduszu aJimentacyjneego oraz
0,00f; 85212;.;m'A składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia " 'c,

!iW,; ''C','

4 311850,00
li ",deSA!! N" <H'%i,Jb'x.

" 4,311 850,00
!t'%l;ę , p, społecznego ; 'x '"" TJ,,;,,'" .c.' h,' "c pi ~!'r "1? g fi'? ( ''iii .~ ",,;%1; V .,'

3110 Świadczenia społeczne 4073810,00 - 20 000,00 4053810.00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95553,00 20000,00 115553,00

85215 Dodatki mieszkaniowe f., 32671,83 -1 092,76 31579,07

3110 Świadczenia społeczne 32638,40 - 1 070,91 31 567,49

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27,64 - 21,85 5,79
~'i853 ~€ 011

'~
l'ozoetaIIt zadania WukrMłe polityki 8poIeczneJ l& .y

897_,43 :;': ,.~ 100 000,00 fli 797956,43",' N :'~ , '. .
85305 ZIobki

.,
604235,00 100000,00 704 235,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 499935,00 100000,00 599935,00

~:' :;;~;~~~?*:f~a,0i~:;ii:~f: ,kdł1w••.• _ro•••~~, "."J,~~..:;;~~..;~<l' • 3133_~ł2 ;~'·~~ti:;~~:;Wl,A7i' 3.".38~" . ['jE ;', -4;

~\'90001 "f ,W.. ,", GOSpodarl(aściekOWa i'ochrona wód ' ,A ,*' i_, ~:1!c''i', j ,,: '
1,°" ,:>'ą, ·'+83'" :::',' .... 1((#'~1?'4t " 52117,20 ';tJik,'i "W% 661911,20';,' ',,"" 549794.qo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 61854,24 61854,24

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 369520,00 - 9 737,04 359782,96
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90015 '802 980.9~

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 829465,33 - 19399,93 810065,40

Razem: 37 155420,331 717725,891 37873146,221
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 3921XUV/14
Rady Miejskiej w Chorulach

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wydatki majątkowe na 2014 rok

na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w
17 801 rzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów 2830544,69 1684853,32 1 647468,15 UMiG

i przedszkola samorządowego w Chorzelach

18 801 80104 6050
wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Przedszkola w

135000,00 135000,00 135000,00 UMiGChorzeJach

19 801 80195 6050
Remont saJlekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w

UMiGKrzynowłodze Wielkiej

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
6639 . ki b d . ł 'twmażowiec lego, poprzez u owarue spo eczens a

Przebudowa chodników w miejscowościach Budki, Raszujka,
3 600 60014 6300 Poścień, Chorzele -ul, PadJewskiego do m.Przątalina, OpaJeniec,

Nowa Wieś

10 700 70005

11 700 70005

UMie

samorząd Woj .. MaL

UMiG

UMiG

46800,00 UMiG

15000,00 UMiG

57530,00 UMiG

UMiG
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22 900 90001 6050 projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice,
61854,24 61854,24 61854,24 UMiG

Opaleniec

23 900 90001 6059 Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w 19 554 263,65 60000,00 60000,00 UMiGChorzelach
24 900 90001 6057 Budowa przydomowych oczyszczalni ściaków 1390252,79 18027400 180274,00 UMiG

900 '10U01 605'1 29978296 29978296 UMiG

25 900 90002 6050 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
1 214934,71 532302,21 15580,00 516722,21 UMiG

obojętne w Chorzelach
26 900 90015 6050 projekt na wykonanie oświetlenia Zaręby-Ostrówek, Łaz 10000,00 10000,00 10000,00 UMiG

27 900 90015 6050 modernizacja oświetlenia ul.Padlewskiego 66690,00 66690,00 66690,00 UMiG

28 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego 1346312,29 180894,12 180894,12 UMiG

29 900 90015 6050 modernizacja oświetlenia, oswietlenia Dzierzęga Nadbory,
40000,00 40000,00 40000,00 UMiG

Rembielin,
900 90095 6057 194465,30 194465,30 UMiG

30 900 90095 6059 Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa
1669887,88 239058,50 239058,50 UMiG

w Chorzelach900 90095 6050 47916,30 47916,30 UMiG

31 921 92195 6057 wykonanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Pościeniu Ws 128400,00 80000,00 80000,00 UMiG
921 92195 6059 48400,00 48400,00 UMiG

32 921 92195 6057 budowa placu zabaw w miejscowościach Łaz iBagienice 129500,00 5000000 50000,00 UMiG
921 92195 6059 7950000 79500,00 UMiG
921 92195 6057 50000.00 5000000 UMiG

33 921 92195 6059 modernizacja świetlicy wiejskiej w Duczyminie i w Przysowych 127495,63 77 495,63 77495,63 UMiG

921 92195 6057 300000,00 300000,00 UMiG
34 921 92195 6059 Stworzenie miejsca do rekreacji iwypoczynku w centrum Chorzel 943570,27

604669,77 604669,77 UMiG

Ogółem wydatki budżetu 32 772 584,84 7278571,41 3685206,75 2344 464,36 574435,00 674465,30

Planowane wydatki majątkowe w 2014 t. wyruosą kwot ę 7.278.571,41 z tego.

wydatki z dochodów własnych gminy 3.685.206.75

środki pochodzące l funduszy strukturalnych 670&.465,30

A. Doteqe I srodki z budzetu wci.mazowieckregc

B. Stodki i dotaqe otrzymane z umych źródeł 57•. 435.00

planowane poayczja, obligilCJe 2.344.464,36 C. środki do pczyskarua nie ujete w planie wydatków ./~
P~~Cy

M}Mskiej



Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
w złotych

@lk:' .~;' .;;~...........~~1i{,~~i;,.~~1"\~'ł~k4cja~fI; ,":" .,,~~• "

, LP·' ':
1f' . ~- ,,~. . • ,< " .', ta ~'. , ....,

I~. ' • .'. ',treść "," .', . rrS ~ , 'J I~KWo. ,~14r .;

• :< '" + ' ' " , '~"',,;'I'{;,~ ,Ji~~;. ':§ , ,
-'f; + ,,;,;~,"

1 2 3 4

1, Dochody 34 734 248,50
2, Wydatki 37 873 146,22
3, Wynik budżetu ·3138897,72

Przychody ogółem: 5791429,57
1, Kredyty § 952
2, Pożyczki § 952 516722,21

3, Pożyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem § 903 180274.00środków pochodzących z budżetu UE
4, Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5, Prywatyzacja majątku jst § 944
6, Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7, Papiery wartościowe (obligacje) § 931 4300000,00
8, Inne źródła (wolne środki) § 950 794433,36

Rozchody ogółem: 2652531,85
1, Spłaty kredytów § 992 1002951,52
2, Spłaty pożyczek § 992 343486,89

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
3, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu § 963 1 306093,44

UE

4, Udzielone pożyczki § 991
5, Lokaty § 994
6, Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
7, Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

••

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 392/XLIV /14

Rady Miejskiej w Ch orze lach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.



Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminie ustawami w 2014 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 392/XLlV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014 ro

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

1671,83 - 1 092,76 579,07

Razem: 1 4 898 590,30 1 13 188,241 4911 778,541

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmialla Po zmianie
.

'''i %,f'-,;':-" p!\łłI~tał ~c~owanie ".!li .' "._~ ,;',;1~;:~:~1 .;;-~:;+,v~ ~~.,' Oiot- .,F
. . o ;...~'':. - 'i>~:' .s;.JłO,1

, ..» " "ę ;' . .~~' . .ei " ·:'~i;Jł.tG ~1'",:'. ;;,Ji.,;,. ~- ,...,:' }j .c ~~1~~1,~~ . ,... ·14281,00'
~j;~ ~'J0"i>~'~, .'_ " IW'

.-% 8010-1 :ii " Szkoły oPoćlstś~owe
"'\~ [,.~ '~~'. ,:~~>l-i:"

,
'I, }t ;7 '" ' , . .

'. k~, .1\ 281 ,06 '14281:ocf, \ ~ " ,lo- 0,00 ?

l. . , u ., ...."'.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 14 139,61 14139,61

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 141,39 141,39

852 Pi: pOle '., "<'':=~ 4a97320,83,_ '. .1092,7!. ~,

."'- oi., .
·~o. .:..fi,., fil ,"4:'. o omOC'!So., ~na. _! 4'396 228,07'. ''1

~ i,,~rę_ I:~i,adczenia rOdzil)ne, $Wjadczenia_ifur)duszu ~limentaoyjneego or§!z ·l h, '" ',,'"

.,~.
_'''Ri '" '0' l'f!' '

4305 oo6"bO ? ~ , .,·ąA, ' , ,[:
,85,212 " I,~kłimld na ubezpieczenia emE!ry:tah1łii rentowe::z Ubezpieczenia,,:,. 9""· ,,<\ , ~~ 0,00 ",·,';430.5000,00,;-

I'i -cŻ I ";fi ; .s , s: .~.~. 'lr,społecznego, ~ . "'.~ .-
3110 Świadczenia społeczne 4073810,00 - 20 000,00 4053810,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95553,00 20000,00 115553,00

< 85215 Dodatki mieszkaniow~ '.,' '" ;:i :-\" ~~:~'~ " . 167183 ' .-1 092,~~ ~")~4° 579,07. ,n ;." \;i., .'> '1 ~', ! ';;' ,

3110 Świadczenia społeczne 1638,40 -1 070,91 567,49

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27,64 - 21,85 5,79

1
Razem: 1 4696590"9 166.24 4 911 778,54

IRad~ ,~y"gcDn~ze;;;:;



Uzasadnienie
do Uchwały Nr 392/XLIV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
do§2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014r. w kwocie 510.582,89zł, jak niżej:
W dziale 010 - rozdziale 01042 - na nodstawie zawartei umowv 7. Województwem Mazowieckim

� ~ J J

zwiększa się dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych o kwotę 70.000,00zł
na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś,
W dziale 700 -rozdziale 70005 - zwiększa się wpływy z opłat za użytkowanie o kwotę 2.000,00 zł,
pozostałe odsetki o kwotę 76,08zł,
W dziale 754 - rozdziale 75412- zwiększa się dotację otrzymaną od OSP Budki w kwocie 4.500,00zł,
W dziale 756- rozdziale 75616- zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 2.407,00zł,
W dziale 801
- rozdziale 80101 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-
1.3111.15.6.2014zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 14.281,00zł,
- rozdziale 801095 - zwiększa się dotację o kwotę 4.182,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem
zadania budowy sal gimnastycznych,
W dziale 852
- rozdziale 85212 - zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 17,60 zł, pozostałe odsetki o kwotę
93,67zł, dochody jst związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 3.311,86zł,
- rozdziale 85215 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-
1.3111.17.1.2014zmniejsza się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1.092,76zł,
- rozdziale 85228- zwiększa się wpływy z usług o kwotę 7.048,60zł,
W dziale 854 - rozdziale 85415-zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 11,60zł,
W dziale 900
- rozdziale 90001 - zwiększa się dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich o kwotę 183.427,00zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania oraz zwiększa się
dotacje otrzymane z WFOŚiGW o kwotę 128.604,86 zł na refundację wydatków poniesionych na
projekt budowy kanalizacji sanitarnej,
- rozdziale 90019- zwiększa się wpływy z opłat o kwotę 12.715,47zł,
- rozdziale 90095 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000,00zł oraz dotacje w
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 68.998,91zł w związku
z końcowym rozliczeniem zadania.

do§3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 717.725,89zł, jak niżej:
W dziale 010- rozdziale 01042 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 242.000,00 zł poz. 1
załącznika inwestycyjnego, w tym 172.000,00 zł środki własne, 70.000,00zł środki z dotacji,
W dziale 600-rozdziale 60016 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 14.743,35zł, usługi pozostałe
o kwotę 220.662,95 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 228.906,30zł, w tym: tworzy się
nową pozycję nr 8 pn. " modernizacja poprzez remont chodnika ul. Witosa" o kwotę 235.406,30zł,
zwiększa się poz. Nr 4 o kwotę 1.800,00zł, zmniejsza się poz. 5 o kwotę 8.300,00zł,
W dziale 700 - rozdziale 70005 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.800,00 zł, poz nr 9
załącznika inwestycyjnego,
W dziale 710-rozdziale 71095- zmniejsza się usługi wykonania ekspertyz, analiz o kwotę 4.560,00zł,
W dziale 750
- rozdziale 75011- zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.00,00zł, podróże
służbowe o kwotę 500,00 zł, zmniejsza się szkolenia o kwotę 500,00zł,
- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia pracowników o kwotę 70.000,00 zł, podróże
służbowe o kwotę 3.305,31zł,
-rozdziale 75075- zwiększa się zakup materiałów o kwotę 5000,00zł,
- rozdziale 75095- zwiększa się zakup materiałów o kwotę 7.000,00zł,
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W dziale 754-
rozdziale 75412 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 14.500,00zł, zmniejsza się zakup energii o
kwotę 10.000,00zł, zmniejsza się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 9.579,47zł, w tym zmniejsza
się poz. Nr 13 o kwotę 6.779,47zł oraz poz. Nr 14 o kwotę 2.800,00zł,
- rozdziale 75495 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł poz. Nr 15 załącznika
inwestycyjnego,
W dziale 801
- rozdziale 80101 - zmniejsza się ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 120.000,00 zł,
zakup materiałów ogółem o kwotę 360,39zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Zarębach zmniejsza się
o kwotę 14.500,00 zł, zwiększa się o kwotę 14.139,61 zł na zakup podręczników zadanie zlecone,
zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 2.000,00zł, zakup energii o kwotę 5.000,00zł, usługi pozostałe
o kwotę 6.141,39zł, w tym: 141,39zł środki pochodzące z dotacji zleconej.
- rozdziale 80103 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 73.400,00zł, wydatki
osobowe o kwotę 1.200,00zł,
- rozdziale 80104- zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 18.500,00zł, wydatki osobowe
o kwotę 1.500,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.000,00 zł, opłaty za czynsz o kwotę 12.000,00 zł,
wydatki inwestycyjne o kwotę 65.000,00zł poz. 17 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 80110 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 107.343,00zł, wydatki
osobowe o kwotę 2.000,00zł, usługi pozostałe o kwotę 8.500,00zł, zmniejsza się zakup energii o kwotę
5.000,00zł,
- rozdziale 80113- zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 11.000,00zł,
- rozdziale 80148- zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 21.200,00zł,
- rozdziale 80195 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł poz. Nr 19 załącznika
inwestycyjnego,
W dziale 852
- rozdziale 85212 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 20.000,00zł, które przenosi się w
całości na składki na ubezpieczenie społeczne,
- rozdziale 85215 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 1.070,91 zł, zakup materiałów
o kwotę 21,85zł
W dziale 853 - rozdziale 85305 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000,00zł poz. 21
załącznika inwestycyjnego,
W dziale 900 -
- rozdziale 90001- zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 52.117,20zł, w tym: tworzy się
nową poz. Nr 22 pn" projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec" z kwotą
61.854,24zł, zmniejsza się poz. Nr 24 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 90015 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł, poz nr 29 załącznika
inwestycyjnego,
- rozdziale 90019- zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 29.035,24zł,
- rozdziale 90095 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 14.760,00zł, wydatki inwestycyjne o kwotę
47.916,30zł poz. Nr 27 załącznika inwestycyjnego,
W dziale 921- rozdziale 92195 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 19.399,93zł poz. Nr 34
załącznika inwestycyjnego.
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