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Zarządzenie Nr 150/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia B 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 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 2014 r. poz.620 z dnia 22.01.2014r.) wprowadza się
zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2, do niniejszego zarządzenia.

§2.

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 104.279,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą
40.545.032,04 zł, w tym:
- wydatki bieżące 32.862.748,59 zł
- wydatki majątkowe 7.682.283A5 zł.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą
6.077.649,83 zł.

§4.

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

§5.

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 wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 18 listopada 2014 r.
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Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań ".
zleconych gminie ustawami w 2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 18 listopada 2014 r.
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 150/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 18 listopada 2014 r.

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

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 104.279,77 zł, jak niżej:

W dziale 600- rozdziale 60011- zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 370,00 zł,

W dziale 700- rozdziale 70005- zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 2 500,00 zł,

W dziale 750
- rozdziale 75011- zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 492,04 zł, zmniejsza się podróże
służbowe o kwotę 410,25 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 81,79 zł,
- rozdziale 75023- zwiększa się wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne o kwotę 8 593,80 zł, usługi
pozostałe o kwotę 4 010,00 zł, opłata z tytułu usług stacjonarnej sieci telefonicznej. o kwotę 1000,00 zł,
zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 300,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 710,00 zł,
usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 500,00 zł, opłaty z tytułu usług ruchomej sieci telefonicznej o
kwotę 500,00 zł,
- rozdziale 75075 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 3 000,00 zł,
- rozdziale 75095 - zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 11 593,80 zł,

W dziale 751 - rozdziale 75109- zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300,00 zł, które
przenosi się w całości na podróże służbowe krajowe.

W dziale 758- rozdziale 75818- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22 870,00 zł,

W dziale 801
- rozdziale 80101- zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 4.410,00 zł, zwiększa się wydatki na zakup
energii o kwotę 2.000,00 zł, usługi zdrowotne o kwotę 410,00 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.000,00 zł
- rozdziale 80195 - zmniejsza się usługi z czwartą cyfrą 9 o kwotę 40.133,93 zł, zwiększa się
wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.860,82 zł, usługi pozostałe o kwotę 35.273,11 zł,
W dziale 852- rozdziale 85219 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 2.000,00 zł, opłaty za
administrowanie i czynsze za budynki o kwotę 450,00 zł, zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o
kwotę 600,00 zł, zakup materiałów o kwotę 1.400,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 450,00 zł,

W dziale 853
- rozdziale 85305- zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3550,00 zł, zakup
energii o kwotę 3.000,00 zł, opłata z tytułu usług świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej. o
kwotę 500,00 zł, zwiększa się zakup materiałów o kwotę 4 500,00 zł, usługi pozostałe o kwotę
1500,00 zł, usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 550,00 zł, opłaty z tytułu usług świadczonych w
ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 500,00 zł,

- rozdziale 85306 - zmniejsza się zakup środków żywności o kwotę 5 970,00 zł, zakup energii o kwotę
500,00 zł, opłata z tytułu usług świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej. o kwotę 500,00 zł,
zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 000,00 zł, usługi pozostałe o kwotę
720,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 250,00
zł, .

W dziale 854 - rozdziale 85415- zwiększa się inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 20 000,00 zł,

W dziale 900- rozdziale 90015- zmniejsza się zakup energii o kwotę 1 000,00 zł, które przenosi się w
całości na usługi pozostałe,

W dziale 921- rozdziale 92195 zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 2.000 zł, które przenosi się w
całości na zakup energii
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