
Zarządzenie Nr 67/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 13 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 30 ust.l 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]. Dz. U.z 2013r. poz.885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

W budżecie gminy na 2014r. 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 1,2,3, do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 34.011,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą
44.091.494,12zł, w tym:
- dochody bieżące 32.665.752,89zł,
- dochody majątkowe 11.425.741,23zł.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 34.011,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą
46.785.481,77zł, w tym:
- wydatki bieżące 30.003.086,76zł
- wydatki majątkowe 16.782.395,01zł.

§4.

Dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 12.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą
4.896.465,76zł.

§5.

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

§ 6.

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 dochodów budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 13 czerwca 2014r.

44 057 483,12 1 34011,001 44 091 494,12 IRazem:
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Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 13 czerwca 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 3 do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 13 czerwca 2014 r.

4580 Pozostałe odsetki 0,00 12000,00

Razem: 1 4896465,761 0,00 1 4896465,761
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 67/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 13 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

do§2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014r. w kwocie 34.011,00zł, jak niżej:

W dziale 710 - rozdziale 71035 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr
FIN-I.3111.8.2014zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę
10.000,00zł.

W dziale 852 - rozdziale 85206 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr
FIN-I.3111.17.27.2014zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 24.011,00zł.

do§3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014r. w kwocie 34.011,00zł, jak niżej:

W dziale 710
- rozdziale 71004- zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 2.000,00zł,
- rozdziale 71035- zwiększa się usługi remontowe o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na remont
mogił żołnierzy z okresu I wojny światowej oraz żołnierzy poległych w 1919 r., kwota dotacji
10.000,00zł, środki własne 2.000,00zł.

W dziale 852
_ rozdziale 85206 - zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 24.011,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej na rok 2014,
- rozdziale 85212 - w związku ze zmianą przepisów i konicznością wyrównania świadczeń
pielęgnacyjnych wraz z odsetkami dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000,00 zł ze świadczeń
społecznych na pozostałe odsetki.
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