
Zarzadzenie Nr 48/2013

Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustazvy 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

Wbudzecie gminy na 2013 r. zatwierdzonym Uchwala Nr 232/XXVI/12 Rady Miejskiej w
Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2013 r.
wprowadza sie zmiane zgodnie z zalacznikiem Nr 1.

§2

Dokonuje sie przeniesienia wydatkow budzetu gminy na 2013 r. w kwocie 19.415,00 z\,
zgodnie zzalacznikiem Nr 1. Wydatki po zmianie wynoszc* 42.216.795,11 zl, wtym:
- wydatki biezace 28.487.223,04 zl,
- wydatki majatkowe 13.729.572,07 zl.

§3

1. Zarzadzenie wchodzi wzycie z dniem podpisania i obowiazuje wroku budzetowym 2013.
2. Zarzadzenie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa

Mazowieckiego.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska



Zestawienie dokonanych zmian wplanie wydatkow realizowanych przez Urzad Miasta iGminy Zarzadzenie Nr 48/2013
Burmistrza Miasta i GminyChorzele z dnia 19 kwietnia2013 r.

Dzial

801

Rozdziaf Paragraf Tresc

Oswiata i wychowanie

Przed zmiana.

2 876 705,05
80195 Pozostata dziatelnosc

349 820,00

4117 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
5 862,19

4119 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
1 034,50

4127 Sktadki na Fundusz Pracy
835,51

4129 Sktadki na Fundusz Pracy
147,44

4177 Wynagrodzenia bezosobowe
34 102,30

4179 Wynagrodzenia bezosobowe
6 018,06

4307 Zakup uslug pozostatych
0,00

4309 Zakup ustug pozostatych
0,00

Razem: 22 021 742,76

BeSTia

Zmiana Po zmianie

•31 564,00 2 845141,05

• 31 564,00 318 256,00

•5 862,19 0,00

-1 034,50 0,00

- 835,51 0,00

•147,44 0,00

-34 102,30 0,00

•6 018,06 0,00

13 970,60 13 970,60

2 465,40 2 465,40

•31564,00 21 990 178,76

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska
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Uzasadnienie

do Zarzadzenia Nr 48/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2013 r.

do §2

Dokonuje sie przeniesienia wydatkow budzetu gminy na2013 r.w kwocie 19.415,00 zl, jak nizer
W dziale 801

- rozdziale 80101 - zmniejsza sie zakup materialbw o kwote 1.776,00 zl,
- rozdziale 80146 - zmniejsza sie uslugi pozostale o kwote 1.203,00 zl, ktore przenosi sie w calosa na
podrbze sluzbowe,

- rozdziale 80195 - zwieksza sie wydatki z czwarfa* cyft-4 0; skladki na ubezpieczenia spoleczne o
kwote 1.555,00 zl, skladki na fundusz pracy okwote 221,00 zl, zmniejsza sie i zwieksza sie wydatki z
czwartq cyn-4 7; skladki na ubezpieczenia spoleczne o kwote 3.119,66 zl, skladki na fundusz pracy o
kwote 443,84 zl, wynagrodzenia bezosobowe o kwote 10.407,10 zl, zwieksza sie uslugi pozostale o
kwote 13.970,60 zl, zmniejsza sie i zwieksza sie wydatki z czwart^ cyfr^ 9; skladki na ubezpieczenia
spoleczne o kwote 550,31 zl, skladki na fundusz pracy o kwote 78,53 zl, wynagrodzenia bezosobowe 0
kwote 1.836,56 zl, zwieksza sie uslugi pozostale o kwote2.465,40 zl.
Przeniesienia w rozdziale 80195 dotyczcj realizacji programu POKL " Nauka i zabawa z
indywidualizacja. to naprawde dziala", z programu korzystaj*} uczniowie szkol podstawowych w
Chorzelach, Duczyminie, Zarebach, Krzynowlodze Wielkiej, Poscieniu Wsi i Krukowie.

BURMISTRZ^

mgr Beata Szczepankowska


