
Zarzadzenie Nr...-^2012
Burmistrza Miasta i Gminy

Chorzele

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz
.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr. 157, poz.1240 ze zm), zarzqdza sie, co nastepuje:

§1

W budzecie gminy na 2012 r. zatwierdzonym Uchwalcj Nr 121/XV/ll Rady Miejskiej w
Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2012 r.
wprowadza sie zmiane zgodnie z zalacznikami Nr 1,2.

§2

Dokonuje sie zwiekszenia dochodow budzetu gminy na 2012 r. o kwot§ 22.800,00 zl,
zgodnie z zalacznikiem Nr1.Dochody pozmianie wynosz^ 38.109.731,05 zl,w tym:
- dochody biezace 31.284.977,84zl,
- dochody majatkowe 6.824.753,21 zl.

§3

Dokonuje sie zwiekszenia wydatk6w budzetu gminy na 2012 r. o kwote 22.800,00 zl, zgodnie
z zalacznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszcj 42.542.198,43 zl, w tym:
- wydatki biezace 28.960.012,09 zl,
- wydatki majatkowe 13.582.186,34zl.

§4

1. Zarzadzenie wchodzi wzycie z dniem podpisania i obowiazuje wroku budzetowym 2012.
2. Zarzadzenie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa

Mazowieckiego.

XBURSVHSTRZ,

mgi Beata SzQzepankowska



Zestawienie dokonanych zmian wplanie dochodow budzetu gminy na 2012 r.
Zafacznik Nr 1do Zarza_dzenia Nr/#/2012 Burmistrza Miasta iGminy Chorzele z dnia 27 listopada 2012 r.

Dziat Rozdziaf Paragraf

85216^

2030

BeSTia

TreS6
. • • . .

Zasifki state ''"•"

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wtasnych
zadari biezacych gmin (zwiazk6w gmin)

Razem:

Przed zmiana^

323 900,00

323 900,00

38 086 931,05

BURMISTRZ

igi 8enta Szczepankcwska

Zmiana Po zmianie

22 800,00 45 947 804,30

22 800,00 346 700,00

22 800,00 346 700,00

22 800,00 38 109 731,05

Strona 1



Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatkow budzetu gminy na 2012 r.
Zatacznik Nr2 do Zarzadzenia Nr/^/2012 Burmistrza Miasta iGminy Chorzele z dnia 27 listopada 2012 r.

BeSTia
Strona 1



Razem: 42 519 398,43

BeSTia

-700,00

• • •• .-•---.• ,••• ••

22 800,00

22 800,00

22 800,00

22 800,00

BURMfSTRZ

7 700,00

7 003 960,60

360 500,00

360 500,00

42 542 198,43

»p< Beata Szczepankowska

Strona 2



Uzasadnienie

doZarzadzenia Nr/^2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012 r.

do §2

Dokonuje sie zwiekszenia dochoddw budzetu gminy na 2012 r. wkwocie 22.800,00 zl, jak nizej-
W dziale 852

- rozdziale 85216 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzedu Wojewbdzkiego Wydzial Finansow
nr FIN-I.3111.204.2012.852 zwieksza siedotacje celowe na zadania wlasne o kwote 22.800,00 zl,

do §3

Dokonuje sie zwiekszenia wydatk6w budzetu gminy na2012 r. w kwocie 22.800 zl, jak nizej:
W dziale 852

- rozdziale 85216 - zwieksza sie swiadczenia spoleczne o kwote 22.800 zl w zwiazku ze zwiekszeniem
dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wyplat zasilkow starych.

Ponadto dokonuje sie przeniesienia wydatkdw w kwocie 16.315,00 zl, jak nizej-
W dziale 750

- rozdziale 75011 - zmniejsza sie zakup material6w o kwote 3.000,00 zl, usiugi pozostale o kwote
2.000,00 zl,

- rozdziale 75022 - zwieksza sie r6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych okwote 10.000,00 zl,
- rozdziale 75023 - zmniejsza sieskladki na Fundusz Pracy o kwote 3.000,00 zl,
- rozdziale 75075 - zmniejsza sie usiugi pozostale o kwote2.000,00 zl,
W dziale 801

- rozdziale 80101- zmniejsza sie zakup materialow o kwote 379,00 zl, zakup energii o kwote 2.000,00
zl, usiugi zdrowotne o kwote 816,00 zl, usiugi dostepu do sieci Internet o kwote 800,00 zl, usiugi
telekomunikacyjne ruchomej i staq'onarnej sieci telefonicznej okwote 520,00 zl, r6zne oplaty i skladki
okwote 400,00 zl, zwieksza sie zakup pomocy naukowych okwote 379,00 zl, usiugi pozostale okwote
4.346 zl, podr6ze shizbowe o kwote 190,00zl,
- rozdziale 80110 - zmniejsza sie usiugi telekomunikacyjne staqonarnej sieci telefonicznej o kwote
700,00 zl, r6zne oplaty iskladki okwote 700,00 zl, zwieksza sie usiugi pozostale okwote 1.400,00 zl.

SURMiSTRZ

mgi Beina Szczepankowska


