
Zarządzenie Nr 117/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 30 ust.I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2013 r.poz.594 ze zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) zarządza się, 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, do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 49.918,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą
34.784.166,50zł, w tym:
- dochody bieżące 31.496.079,50zł,
- dochody majątkowe 3.288.087,00zł.

§3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 49.918,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą
37.923.064,22zł, w tym:
- wydatki bieżące 30.644.492,81zł
- wydatki majątkowe 7.278.571,41zł.

§4.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
318,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie
wynoszą 4.912.096,54zł.

§5.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6.

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



Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 10 września 2014 r.
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Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 10 września 2014 r.
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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 3 do Zarządzenia Nr 117/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 10 września 2014 r.
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 117/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

do§2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 49.918,00 zł, jak niżej:

W dziale 801 - rozdziale 80101 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr
FCR-I.3111.15.13.2014 zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 318,00 zł,
W dziale 854 - rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr
FCR-I.3111.19.2.2014 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 49.600,00 zł.

do§3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 49.918,00 zł, jak niżej:

W dziale 750
- rozdziale 75011 - zmniejsza się usługi o kwotę 695,00 zł, które przenosi się w całości na szkolenia
pracowników,
- rozdziale 75023 - zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 18.122,50 zł, usługi telekomunikacyjne
ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 16.122,50 zł,
usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 2.000,00 zł, podróże służbowe o
kwotę 2.000,00 zł,

W dziale 801- rozdziale 80101 - zmrueJsza się wydatki osobowe niezaIiczone do wynagrodzeń
o kwotę 2.587,87 zł, zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.436,47 zł, zakup
materiałów o kwotę 314,85 zł, usługi pozostałe o kwotę 3,15 zł, pozostałe odsetki o kwotę 1.151,40 zł.

W dziale 852
- rozdziale 85212 - zwiększa się usługi o kwotę 3.000,00 zł,
- rozdziale 85219 - zmniejsza się usługi o kwotę 3.000,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za
lokale o kwotę 5.000,00 zł,
- rozdziale 85228 - zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 854- rozdziale 85415 - zwiększa się wydatki na pomoc dla uczniów o kwotę 49.600,00 zł w
ramach Rządowego programu" Wyprawka szkolna".

W dziale 900- rozdziale 90015 - zmniejsza się zakup energii o kwotę 30.000,00 zł, które przenosi się do
rozdziału 90002 na usługi pozostałe.
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