
Zarządzenie Nr 72/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 30 czerwca 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 327jXXXVIIj13 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 37.499,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą
34.132.276,07 zł, w tym:
- dochody bieżące 31.303.901,84 zł,
- dochody majątkowe 2.828.374,23 zł.

§3.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 37.499,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą
37.064.030,79 zł, w tym:
- wydatki bieżące 30.454.219,78 zł
- wydatki majątkowe 6.609.811,01 zł.

§4.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
1.499,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie
wynoszą 4.897.964,76 zł.

§ 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 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

852 Pomoc spolec%na 5226 516,45 37499,00 5264015,45

85295 Pozostała działalność 166150,00 37499,00 203649,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 74150,00 1499,00 75649,00

gminie (związkom gmin) ustawami

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację lrAasnych 92000,00 36000,00 128000,00
zadań bieżących gmin (związków gmin)

Razem: 34094777,07 I 37499,00 I 34 132276,07 I
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Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 czerwca 2014 r..

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

852 Pomoc .poticzna 6405548,29 37499,00 6443047,29

85295 Pozostała działalność 255350,00 37499,00 292849,00

3110 Świadczenia społeczne 242900,00 36000,00 278900,00

4210 Zakup materia/ów i wyposażenia 2950,00 1499,00 4449,00

900 I))
Gospodarka komtmaIna I ochrona środowiska 3133 760,62 0,00 3133 760,62

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 549794,00 0,00 549794,00

6057 lNydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 180027,00 247,00 180274,00

6059 lNydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 369767,00 - 247,00 369520,00

Razem: 37026531,79 37499,00 37064030,79
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Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminie ustawami w 2014 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

862 Pomoc społeczna 4396632,29 1499,00 4397031,29

85295 Pozostała działalność ~ 74150,00 1499,00 75649,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 74150,00 1499,00 75649,00

gminie (związkom gmin) ustawami

Razem: \ 4896465,76\ 1499,00 \ 4897964,76\

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

862 Pomoc społeczna 4396632,29 1499,00 4397031,29

85295 Pozostała działalność 74150,00 1499,00 75649,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2950,00 1499,00 4449,00

Razem: \ 4896465,76\ 1499,00 \ 4897964,76\

L
mgr Beata Szczepankowska



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 72/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

do§2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014r. w kwocie 37.499,00zł, jak niżej:

W dziale 852 - rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr
FIN-1.3111.17.53.2014zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1.499,00 zł,
na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-1.3111.17.47.2014zwiększa się
dotacje celowe na zadania własne o kwotę 36.000,00zł.

do§3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014r. w kwocie 37.499,00zł, jak niżej:
W dziale 852 - rozdziale 85295 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 1.499,00 zł na realizację
zadań zleconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz zwiększa się
świadczenia społeczne o kwotę 36.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

W dziale 900 - rozdziale 90001 - dokonuje się przeniesienia kwoty 247,00 zł między paragrafami w
czwartą cyfrą 7 i czwartą cyfrą 9. W załączniku inwestycyjnym stanowiącym załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 382jXLIIIj14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 czerwca 2014 r. kwoty na
powyższych paragrafach są prawidłowe.
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