
Zarzadzenie Nr 56/2013

Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2013 r.

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. ofinansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr. 157, poz.1240 ze zm), zarzqdza sie,
co nastepuje:

§1

W budzecie gminy na 2013 r. zatwierdzonym Uchwaly 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 zalacznikami Nr 1,2,3.

§2

Dokonuje sie zwiekszenia dochodow budzetu gminy na 2013 r. o kwote 408.017,40 zl,
zgodnie z zalacznikiemNr 1. Dochody po zmianie wynosza^ 36.591.778,09 zl, w tym:
- dochody biezace 31.926.921,72 zl,
- dochody majatkowe 4.664.856,37 zl.

S3

Dokonuje sie zwiekszenia wydatkow budzetu gminy na 2013 r. o kwote 408.017,40 zl,
zgodnie z zalacznikiem Nr 2.Wydatki po zmianie wynosza^ 42.624.812,51 zl,w tym:
- wydatki biezace 28.895.240,44 zl,
- wydatki majatkowe 13.729.572,07 zl.

§4

Dokonuje sie zwiekszenia dochod6w i wydatkdw zwiazanych z realizacja^ zadan zleconych
z zakresu administraqi rzadowej i innych zadan zleconych gminie ustawami o kwote
408.017,40 zl, zgodniez zalacznikiem Nr 3, kt6re po zmianiewynoszg 5.254.993,40 zl.

§5

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

Mazowieckiego.

8URMISTRZ
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Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodow budzetu gminy na 2013 r.
Zatacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Dziaf Rozdziat Paragraf

••01095'.

2010

135295

2010

BeSTia

Tresc

Rdlnictwb i Jowiectwo

Pozostate dziafalnosc

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadati "~
biezacych z zakresu administraqi rzadowej oraz innych zadari zleconych
gminie (zwiqzkomgmin) ustawami

Pozostafa dziafalnosc
__•

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan
biezacych z zakresu administraqi rza_dowej oraz innych zadan zleconych
gminie (zwiazkom gmin) ustawami

Razem:

12 000,00

0,00

5 629 927;41

88 700,00

700,00

36 183 760,69

397 923,40

397 923,40

„ __.••..«-••
10 094,00

.1.0 094,00

10 094,00

408 017,40

•409 923,40

397 923,40

r;;,:--^-;-j:.,.,. - •;";•„-.... . ,• ..••...•. -• . ... ..;- . •:

5640 021,41

98 794,00

10 794,00

36 591 778,09
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Zestawienie dokonanych zmian wplanie wydatkow budzetu gminy na 2013 r.
Zafacznik Nr 2do Zarzadzenia Nr 56/2013 Burmistrza Miasta iGminy Chorzele zdnia 30 kwietnia 2013 r.
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Zestawienie dokonanych zmian wplanie wydatkow zwiazanych zrealizacja. zadan zzakresu administracji rzadowej iinnych zadan zleconych gminie ustawami w
2013 r. Zahjcznik Nr 3do Zarzadzenia Nr 56/2013 Burmistrza Miasta iGminy Chorzele zdnia 29 kwietnia 2013 r.

01095

2010

2010

01095

4210

4300

4430

85295

3110

Tresc

, , . ,~ ~ "
iolnictwoi Idwiectwo

Pozostafadziatalnosc

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje
zadari biezacych z zakresu administracji rza_dowej oraz innych
zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje
zadari biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

Pozostata dziafalnosd

Zakup materiat6w i wyposazenia

Zakup ustug pozostatych

Rozne opfaty i skfadki

Pomoc spoteczna

Pozostata dziafalnosc

Swiadczenia spofeczne

Razem:

Przed zmiana.

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 800,0

V700.00

700,00

4 846 976,00

Zmiana

397 923,40

397 923,40

397 923,40

10 094,00

. 397 923:40

6 804,92

997,50

390 120,98

10094,00

10 094,00

10 094,00

408 017,40

Po zmianie

397-923,40

397 923,40

397 923,40

10 794,00

397 923,40

6 804,92

997,50

390 120,98

4 797 894,00

10 794,00

10 794,00

5 254 993,40
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Uzasadnienie

do Zarzadzenia Nr 56/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2013r.

do §2

Dokonuje sie zwiekszenia dochod6w budzetu gminy na2013 r.w kwocie 408.017,40 zl, jaknizej:

Wdziale 010 - rozdziale 01095 - podstawie pisma Mazowieckiego Urzedu Wojew6dzkiego Wydzial
Finans6w nr FIN-I.3111.1.38.2013 dokonuje sie zwiekszenia dotacji celowej na zadania zlecone o
kwote 397.923,40 zl,

W dziale 852 - rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego
Wydzial Finansow nr FIN-I.3111.17.20.2013 dokonuje sie zwiekszenia dotacji celowej na zadania
zlecone o kwote 10.094,00 zl.

do §3

Dokonuje sie zwiekszenia wydatkow budzetu gminy na2013 r. wkwocie 408.017,40 zl, jak nizej:

W dziale 010 - rozdziale 01095 - zwieksza sie wydatki z przeznaczeniem na zwrot czesa podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentdw rolnych w kwocie 390.120,98 zl oraz pokrycie kosztow postepowania w sprawie jego
zwrotu poniesionych przez gmine w kwocie 7.802,42 zl, w tym: zakup materialow 6.804,92 zl, uslugi
pocztowe 997,50 zl,

W dziale 852 - rozdziale 85295 - zwieksza sie swiadczenia spoleczne o kwote 10.094 zl z
przeznaczeniem na realizacje rzadowego programu wspierania niektorych os6b pobierajacych
swiadczenia pielegnacyjne.

BURMISTRZ,

~nlgr Beata Szczepankowska


