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Zarządzenie Nr 127/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 30 ust.1 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 327/XXXVII/13 Rady Miejskiej w
Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r.
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014r. 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 707.393,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą
35.241.021,98zł, w tym:
- dochody bieżące 32.426.119,36zł,
- dochody majątkowe 2.814.902,62zł.

§3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 707.393,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą
39.729.919,70zł, w tym:
- wydatki bieżące 32.047.636,25zł
- wydatki majątkowe 7.682.283,45zł.

§4.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
517.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie
wynoszą 5.525.139,54zł.

§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 127/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 października 2014 r.
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Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2014 Burmistrza Miasta i Gminy ChorzeJe z dnia14 października 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 127/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 października 2014 r.
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 127/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
Z dnia 14 października 2014 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 707.393,00zł, jak niżej:
Na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów zwiększa się dotacje
jak niżej:
W dziale 852
Pismo nr FCR.-I.3111.17.31.2014zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone w rozdziale 85212 o
kwotę 516.176,00zł oraz w rozdziale 85213 o kwotę 825,00zł,
- rozdziale 85214- pismo nr FCR-I.3111.17.46.2014zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o
kwotę 79.598,00zł,
- rozdziale 85216- pismo nr FCR-I.3111.17.47.2014zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o
kwotę 109.794,00zł,
- rozdziale 85295 - pismo nr FCR-I.3111.17.40.2014zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o
kwotę 1000,00zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 707.393,00zł, jak niżej:

W dziale 750
- rozdziale 75011- zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł, składki na
Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00zł,
- rozdziale 75023 - zwiększa się wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne o kwotę 500,00 zł, składki na
PFRON o kwotę 3.000,00 zł, zakup energii o kwotę 3.000,00 zł, zmniejsza się zakup materiałów o
kwotę 9.500,00zł,
W dziale 754- rozdziale 75412- zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000,00
zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 5.000,00zł, usługi pozostałe o kwotę 2.000,00zł.

W dziale 801-
- rozdziale 80101- zmniejsza się wydatki zlecone na zakup podręczników z zakupu materiałów o
kwotę 14.454,46 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ponadto zwiększa się wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł, zakup energii o kwotę 500,00 zł, usługi
zdrowotne o kwotę 1.182,00 zł, usługi telekomunikacyjne stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę
200,00zł, zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 474,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.208,00zł,
- rozdziale 80103- zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00zł,
- rozdziale 80104- zwiększa się zakup materiałów o kwotę 32.894,00 zł, usługi dostępu do sieci
Internet o kwotę 100,00 zł, usługi telekomunikacyjne ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 200,00 zł,
różne opłaty i składki o kwotę 860,00 zł, zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.894,00
zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.160,00zł,
- rozdziale 80110- zwiększa się składki na PFRON o kwotę 500,00 zł, zakup energii o kwotę 500,00 zł,
usługi pozostałe o kwotę 2.500,00 zł, zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o
kwotę 1.000,00zł, zakup materiałów o kwotę 3.500,00zł,
- rozdziale 80113- zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 15.000,00 zł, składki na ubezpieczenia
społeczne o kwotę 5.000,00zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 20.000,00zł,

W dziale 852-
- rozdziale 85212 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 475.691,00 zł, wynagrodzenia
bezosobowe o kwotę 15.485,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.000,00 zł z
przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- rozdziale 85213- zwiększa się składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 825,00 zł na opłacenie
składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,
- rozdziale 85214- zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 79.598,00zł na dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych,
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- rozdziale 85216- zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 109.794,00 zł na dofinansowanie
wypłat zasiłków stałych,
- rozdziale 85295 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł na dofinansowanie zadań
w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W dziale 900
- rozdziale 90019 zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 20.000,00 zł,
- rozdziale 90095 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 20.000,00 zł,

W dziale 926- rozdziale 92695- zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł,
składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 1.500,00 zł.
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