
Zarządzenie Nr 64/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

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 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 2.385,12 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą
46.751.470,77 zł, w tym:
- wydatki bieżące 29.969.075,76 zł
- wydatki majątkowe 16.782.395,01 zł.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.206,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą
4.896.465,76 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.
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Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 maja 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

751
' i ~+

~' Urzędy naczelnych organóW władzy państwowej, kontroli iochrony 42418,00 0,00
i~ prawa oraz sądownictwa

42418,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 40738,00 0,00 40738,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 812,00 145,66 957,66

4120 Składki na Fundusz Pracy 149,00 - 58,08 90,92

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4890,00 1 061,06 5951,06

~210 Zakup materiałów i wyposażenia 14267,00 -454,64 13812,36

4300 Zakup usług pozostałych 320,00 - 320,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 - 374,00 426,00
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,90 1 031,40 1203,30

4120 Składki na Fundusz Pracy 24,50 147,00 171,50

4300 Zakup usług pozostałych 18500,00 -1 178,40 17321,60

Razem: 46751 470,77 I 0,001 46751 470,77 I
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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 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 maja 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

761 Urzędy naczQlnych organów władzy państwowej, kontroli I ochrony 42418,00 0,00 42418,00
. prawa oraz sadownictwa

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego ~ 40738,00 0,00 40738,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 812,00 145,66 957,66

4120 Składki na Fundusz Pracy 149,00 - 58,08 90,92

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4890,00 1061,06 5951,06

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14267,00 - 454,64 13812,36

4300 Zakup usług pozostałych 320,00 - 320,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 - 374,00 426,00

Razem: 1 4 896 465,761 0,00 1 4896465,761
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 64/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

do § 2

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 2.385,12zł, jak niżej:

W dziale 751 - rozdziale 75113 - zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 145,66 zł,
wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.061,06 zł, zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę
58,08 zł, zakup materiałów o kwotę 454,64 zł, usługi pozostałe o kwotę 320,00 zł, podróże służbowe o
kwotę 374,00zł,

W dziale 926 - rozdziale 92695 - zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.031,40zł,
składki na Fundusz Pracy o kwotę 147,00zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 1.178,40zł.
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