
Zarządzenie Nr 121/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustaW1}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.BB5 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

W budżecie gminy na 2014 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 327j XXXVIIj 13 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 93.579,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą
34.533.628,98 zł, w tym:
- dochody bieżące 31.718.726,36 zł,
- dochody majątkowe 2.814.902,62 zł.

§3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 93.579,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą
39.022.526,70 zł, w tym:
- wydatki bieżące 31.340.243,25 zł
- wydatki majątkowe 7.682.283,45 zł.

§4.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
93.579,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie
wynoszą 5.008.138,54 zł.

§ 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.
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Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 września 2014 r.

ntr71Jm",rv> Z

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami

Razem: 34 440 049,98 I 93579,00 I 34 533 628,98 I
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BeSTia Strona 1



Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 września 2014 r.

BeSTIa

4260 2000,00 22 000,0020000,00

4300 -6000,00 243122,50249122,50

4370 13500,0014500,00 -1000,00

4110 0,00 3336,20 3336,20

4120 468,16 468,160,00

4170 0,00 19407,64 19407,64

4210 13375,00 13375,000,00

4300 7377,000,00 7377,00

4210 4449,00 -670,00 3779,00

Strona 1



Razem: 38928947,70 93579,00 39 022 526,70
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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 1212014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 września 2014 r.

93579,0093579,002010 0,00

Razem: 1 4914559,541 93579,00 1 5008 138,541

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 49095,00 49095,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3336,20 3336,20

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 468,16 468,16

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 19407,64 19407,64

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 13375,00 13375,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 7377,00 7377,00

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 520,00 520,00



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 121/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

do§2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 93.579,00 zł, jak niżej:

W dziale 751 - rozdziale 75109- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Ostrołęce Nr DOS 3010-1-38/14 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone w kwocie 93.579,00 zł '

do§3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 93.579,00 zł, jak niżej:

W dziale 750
- rozdziale 75023 -zwiększa się wpłaty na PFRON o kwotę 3.000,00 zł, zakup energii o kwotę 2.000,00
zł, s:z~~lelłi:~pracowników o kwotę 2.000,00 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o-kwotę ,6.000,00 zł,
usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 1.000,00 zł

.. ~ . .! ~\ ': •I: . ,

W' dzi~i~'7ih-' r~~dziale 75109 - zwiększa się wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast jak niżej: różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 49.095,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi o kwotę 23.212,00 zł, zakup materiałów o kwotę
13.375,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 7.377,00 zł, podróże służbowe o kwotę 520,00 zł,

W dziale 852
- rozdziale 85212 - zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł, które przenosi się w
cało~ci,ą'fl;*ł~<:Uqna ubezpieczenia społeczne, , , , .. ' " . ,
- rozdziale 85295- zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 670,00 zł, które przenosi się w całości na
świadczenia społeczne.
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