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Uchwała Nr 398jXLVj14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustaWl) z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.594 ze zm.) oraz art. 211, 212
ustaW1)z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U .z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:

§1

W budżecie gminy na 2014 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 327jXXXVIIj13 Rady Miejskiej w
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 1,2,3,4,5,6,7do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 344.116,52 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą
34.440.049,98zł, w tym:
- dochody bieżące 31.625.147,36zł,
- dochody majątkowe 2.814.902,62zł.

§3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 1.005.883,48 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą
38.928.947,70zł, w tym:
- wydatki bieżące 31.246.664,25zł
- wydatki majątkowe 7.682.283,45zł.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2014 r. o kwotę 403.712,04 zł
i ustala się je w wysokości 7.682.283,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.488.897,72 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) Sprzedaży papterów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie

2.997.468,15 zł
2) Zaciągniętych pożyczek w kwocie 516.722,21 zł
3) Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 180.274,00 zł
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 794.433,36 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 7.141.429,57 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
2.463,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą
4.914.559,54zł.

§6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
przychody -3.893.556,00 zł, koszty - 3.833.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8

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

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

Gminę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.694.464,36zł,
3) Z tytułu zaciąganych pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej

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

§9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 10

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 398/XLV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 września 2014 r.
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Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 398/XLV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 września 2014 r.
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Wydatki majątkowe na 2014 rok

2 150 15011

Przebudowa chodników w miejscowościach Budki, Raszujka,
3 600 60014 6300 Chorzele -ul, Padlewskiego do m.Prząta1ina, Opaleniec,

Wieś
251000,00 251000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 398JXL Vl14

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 29 września 2014 r.
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25 900 90001 6050
projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice,

61854,24 61854,24 61854,24 UMiG
Opaleniec

26 900 90001 6059
Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w 19744 412,22 250148,57 250 148,57 UMiGChorzelach

27 900 90001 6057 Budowa przydomowych oczyszczalni ściaków 1390 252,79 180274,00 180274,00 UMiG
900 90001 6059 299 782 96 4978296 25000000 UMiG

28 900 90002 6050
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

1 215334,71 532702,21 15980,00 516722,21 UMiG
obojętne w Chorzelach

29 900 90015 6050 projekt na wykonanie oświetlenia Zaręby-Ostrówek, Łaz 60 000,00 60000,00 60 000,00 UMiG
30 900 90015 6050 modernizacja oświetlenia ul.Padlewskiego 66690,00 66 690,00 66 690,00 UMiG
31 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego 1346312,29 180894,12 180894,12 UMiG

32 900 90015 6050
modernizacja oświetlenia, oswietlenia Dzierzęga Nadbory.

40000,00 40000,00 40000,00 UMiG
Rernbielin,

33 900 90095 6050 odmulanie dna oraz wyrównanie skarp zbiornika wodnego 50000,00 50000,00 50000,00 UMiG
900 90095 6057 Termomodemizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa w 194465,30 194465,30 UMiG

34 1669887,88
900 90095 6059 Chórzelach 286974,80 86974,80 200 000,00 UMiG

35 921 92195 6057 wykonanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Pościeniu Ws 73300,00 24900,00 24900,00 UMiG
921 92195 6059 48400,00 48400,00 UMiG

36 921 92195 6057 budowa placu zabaw w miejscowościach Łaz i Bagienice 149 178,76 44 999 99 44 999,99 UMiG
921 92195 6059 10417877 104178,77 UMiG
921 92195 6057 4628739 4628739 UMiG

37
921 92195 6059

modernizacja świetlicy wiejskiej w Duczyminie i w Przysowych 118762,22 72 474,83 72474,83 UMiG
921 92195 6057 300000 00 30000000 UMiG

38
921 92195 6059

Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel 943570,27 604 669,77 144 669,77 460000,00 UMiG
Ogółem wydatki budżetu 33653697,18 7682283,45 2802731,41 3694464,36 574435,00 610652,68

Planowane wydatki majątkowe w 2014 t. wyniosę kwotę 7.682.283,4.5 ~ tego:

Wydatki z dochodów własnych gminy 2.802.731,41

środki pochodzące z funduszy strukturalnych 610.652.68

A. Dotaqe ł środki z budżetu woj.mazowieckiego

B.~rodkj idotacje otrzymane z innych źródeł 574.435,00

planowane rożyczki. obligacje 3.69U64.36 C. środki do pozyskania nie ujete w pla.nU>wydatków



Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

§ 903

Załącznik N f 4
do Uchwały Nr 398/XLV /14
Rady Miejskiej w Chofzelach
z dnia 29 września 2014 f.

w złotych

1 306093,44§ 963



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 398/XLV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 września 2014 r.

2010 75649,00 2330,00 77 979,00

Razem: 1 4912096,541 2463,00 1 4914559,541

Razem: 1 4 912 096,541 2463,00 1 4914559,541



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 398/XLV /14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 września 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w
2014 roku
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Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 398/XLV /14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 września 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 398/XLV/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

do §2

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 344.116,52zł, jak niżej:
W dziale 700- rozdziale 70005 - zmniejsza się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności o kwotę
217.494,10zł,
W dziale 75412 - rozdziale 75412 - zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 4.500,00 zł, które przenosi się w całości na
prawidłową klasyfikację na środki pozyskane z innych źródeł,
W dziale 80l-rozdziale 80104 - zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000,00zł, które
przenosi się w całości na wpływy z usług,
W dziale 852
- rozdziale 85213 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-
1.3111.17.33.2014zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 133,00zł,
- rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-
1.3111.17.32.2014zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 2.330,00zł,
W dziale 900
- rozdziale 90001 - zmniejsza się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych o kwotę
128.604,86zł, które przenosi się w całości na środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych,
- rozdziale 90095 - zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich o kwotę 63.272,80zł,
W dziale 921-rozdziale 92195 - zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich o kwotę 63.812,62zł,
W dziale 926- rozdziale 92605 - zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 2.000,00zł

do§3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 1.005.883,48zł, jak niżej:
W dziale 600- rozdziale 60016- zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 97.000,00zł,
Zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne o kwotę 122.612,44zł, w tym: tworzy się nową pozycję nr
4 p.n." modernizacja cząstkowa istniejących nawierzchni asfaltowych" z kwotą 97.000,00zł, zwiększa
się poz. Nr 8 o kwotę 20.000,00zł, zwiększa się pozycję nr 9 o kwotę 5.612,44zł,
W dziale 700 - rozdziale 70005 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 38.877,50zł i tym samym
tworzy się nową pozycję nr 10 p.n. " modernizacja pomieszczeń budynku ul. Komosińskiego",
W dziale 710
- rozdziale 71004 - zwiększa się usługi o kwotę 5.000,00zł,
- rozdziale 71095 - zmniejsza się usługi obejmujące wykonanie ekspertyz o kwotę 34.440,00zł, które
przenosi się na wydatki inwestycyjne i tym samym tworzy się nowa pozycję nr 14 p.n." strategia
rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, program oddziaływania na środowisko",
W dziale 750-rozdziale 75023- zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 38.877,50 zł, zwiększa się
odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.254,50zł,
W dziale 754- rozdziale 75412- zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 1.118,21zł, zwiększa
się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.700,00zł poz. Nr 17 załącznika inwestycyjnego,
W dziale 801
- rozdziale 80101- zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 89.500,00zł, zmniejsza się
odpis na fundusz socjalny o kwotę 8.238,88zł,
- rozdziale 80103- zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 42.020,00 zł, odpis na
fundusz socjalny o kwotę 2.187,08zł,
- rozdziale 80104 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 54.000,00 zł, zakup
materiałów o kwotę 11.795,02 zł, zakup środków żywności o kwotę 50.000,00 zł, odpis na fundusz
socjalny o kwotę 1.302,98zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 50.000,00zł,



;
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- rozdziale 80110- zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 76.500,00 zł, zmniejsza się
odpis na fundusz socjalny o kwotę 6.957,89 zł,
- rozdziale 80113- zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 3.300,00 zł,
- rozdziale 80148 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 27.600,00 zł, zmniejsza
się odpis na fundusz socjalny o kwotę 88,31 zł,
W dziale 852
- rozdziale 85202 - zwiększa się zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 30.000,00 zł,
- rozdziale 85204 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 100,00 zł,
- rozdziale 85206 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 9.000,00 zł,
- rozdziale 85212 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 4.000,00 zł,
- rozdziale 85213 - zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 133,00 zł,
- rozdziale 85216 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 2.400,00 zł,
- rozdziale 85219- zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 15.400,00 zł, zakup energii o kwotę
200,00 zł, zmniejsza się usługi zdrowotne o kwotę 200,00 zł,
- rozdziale 85228- zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,00 zł,
- rozdziale 85295 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 2.330,00 zł,
W dziale 853- rozdziale 85305 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 41.311,82 zł, poz. Nr 24
załącznika inwestycyjnego,
W dziale 854- rozdziale 85415 - zwiększa się inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 10.000,00 zł,
W dziale 900
- rozdziale 90001 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 190.148,57 zł poz. nr 26 załącznika
inwestycyjnego,
- rozdziale 90002- zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 250.000,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę
400,00 zł poz. Nr 28 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 90015 - zwiększa się zakup energii o kwotę 100.000,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę
50.000,00 zł poz. Nr 29 załącznika inwestycyjnego,
- rozdziale 90095 - zwiększa się odpis na fundusz socjalny o kwotę 5.469,65 zł, wydatki inwestycyjne
ogółem o kwotę 50.000,00 zł, w tym: tworzy się nową pozycję nr 33 p.n." odmulanie dna oraz
wyrównanie skarp zbiornika wodnego" z kwotą 50.000,00 zł, w pozycji nr 34 dokonuje się zmiany
zmniejsza się wydatki z czwartą cyfrą °o kwotę 47.916,30 zł, którą przenosi się w całości na wydatki z
czwartą cyfrą 9,
-w dziale 921
- rozdziale 92109 - zwiększa się dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury o kwotę
60.000,00 zł,
- rozdziale 92195 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą 7 w następujących pozycjach
załącznika inwestycyjnego: nr 35-kwotę 55.100,00 zł, nr 36- kwotę-5.000,0l zł, nr 37- kwotę 3.712,61 zł,
Wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą 9 zmienia się w następujących pozycjach: nr 36- zwiększa się o
kwotę 24.678,77 zł, nr 37- zmniejsza się o kwotę 5.020,80 zł.
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