
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej 
w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. 
poz. 979 z dnia 01.02.2016 r.) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. 
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 34.660,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 50.879.409,27 
zł,
w tym:
- dochody bieżące 45.711.125,27 zł,
- dochody majątkowe 5.168.284,00 zł.

Zarządzenie Nr 123/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

§3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 34.660,00 zł oraz 

przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie 
wynoszą 57.379.409,27 zł, 
w tym:

- wydatki bieżące 39.201.725,77 zł
- wydatki majątkowe 18.177.683,50 zł.

§4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 
12.523,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie 
wynoszą 12.642.460,81 zł.

§5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

mgr Beata Szczepankowska



Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 629 679,00 12 523,00 642 202,00

80101 Szkoły podstawowe 54 541,00 6 699,00 61 240,00

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

38 728,00 6 699,00 45 427,00

80110 Gimnazja 33 600,00 5 349,00 38 949,00

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

33 500,00 5 349,00 38 849,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 0,00 475,00 475,00

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

0,00 475,00 475,00

852

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00

22 137,00

22 137 00:

22137,00

13 021 882,00

22137,00

Razem: 50 844 749,27 34 660,00 50 879 409,27

mgr Beata Szczepankowska
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Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 15 044 564,36 12 523,00 15 057 087,36

80101 Szkoły podstawowe gili 7172 524,51 6 699,00 7 179 223,51

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 245 789,10 450,08 246 239,18

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 728,00 6 248,92 44 976,92

80110 Gimnazja 3 810 665,42 5 349,00 3 816 014,42

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 170 327,53 1 300,00 171 627,53

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000,00 - 600,00 5 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96177,40 -6  225,14 89 952,26

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 33 500,00 4 964,14 38 464,14

4270 Zakup usług remontowych 0,00 8 610,00 8 610,00

4300 Zakup usług pozostałych 58 848,06 - 2 000,00 56 848,06

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 084,44 - 700,00 4 384,44

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

zawodowych oraz szkołach artystycznych
475 00 58,471,16

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 663,54 4,73 216 668,27

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 470,27 5 470,27

852 Pomoc społeczna 14 314 035,00 22 137,00 14 336172,00

85206 Wspieranie rodziny 23 690,00 22 137 00 45 827,004i*i 1 w 1 | W

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 000,00 22137,00 39137,00

Razem: 57 344 749,27 34 660,00 57 379 409,27

BeSTia
Strona 1



Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związnych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 123/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 72 228,00 12 523,00 84 751,00

80101 - : ....... 38 728 00 6 699 00 45 427 00'  ■

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

38 728,00 6 699,00 45 427,00

80110 33 500,00 5 349,00 38 849,00

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

33 500,00 5 349,00 38 849,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych

, ■ t', ' -  _ ł " - " i .  ..

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

0,00 475,00 475,00

Razem: 12 629 937,81 12 523,00 12 642 460,81

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 72 228,00 12 523,00 84 751,00

m 38 728,00 6 699,00 45 427,0080101 Szkoły podstawowe 1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 450,08 450,08
4240 Zakup środków dydakt /cznych i książek 38 728,00 6 248,92 44 976,92

80110 Gimnazja 33 500,00 5349,00 38 849,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 384,86 384,86
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 33 500,00 4 964,14 38 464,14
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80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artvstvcznych

0,00 475,00 475,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4,73 4,73

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 470,27 470,27

Razem: 12 629 937,81 12 523,00 12 642 460,81
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U z a s a d n i e n i e  
do Zarządzenia Nr 122^2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

do §2

Dokonuje się zwiększenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 34.660,00 
zł, jak niżej:

W dziale 801

- rozdziale 80101 -  na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.15.24.2016 zwiększa się dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6.699,00 zł z przeznaczeniem na 
uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- rozdziale 80110 -  na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-1.3111.15.24.2016 zwiększa się dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 5.349,00 zł z przeznaczeniem na 
uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- rozdziale 80150 -  na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-1.3111.15.24.2016 zwiększa się dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 475,00 zł z przeznaczeniem na 
uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 852

- rozdziale 85206 -  na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-1.3111.17.42.2016 wprowadza się dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 
22.137,00 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach 
realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

do §3

Dokonuje się zwiększenia ogółem wydatków budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 34.660,00 
zł oraz przeniesień, jak niżej:

W dziale 801

- rozdziale 80101 -  zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 450,08 zł oraz 
zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6.248,92 zł.



- rozdziale 80110 -  zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 
1.300,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4.964,14 zł, zakup usług 
remontowych o kwotę 8.610,00 zł. Zmniejsza się zaś wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 
o kwotę 6.225,14 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł oraz opłaty z tytułu usług 
telekomunikacyjnych o kwotę 700,00 zł.

- rozdziale 80150 -  wprowadza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,73 zł oraz 
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 470,27 zł

W dziale 852
- rozdziale 85206 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.137,00 zł.
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