
Zarządzenie Nr 79/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Oz
.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 się, co następuje:

§1

W budżecie gminy na 2012 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 121/XV 111 Rady Miejskiej w
Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.
wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2.

§2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 10.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 35.237.865,53zł, w tym:
- dochody bieżące 30.014.883,81zł,
- dochody majątkowe 5.222.981,72zł.

§3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 10.000,00zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 40.870.332,91zł, w tym:
- wydatki bieżące 28.252.360,34zł,
- wydatki majątkowe 12.617.972,57zł.

§4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego.
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Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzeje z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
~$ioI< -'i • i" 5462474,90

" \'.s
10000,00

I' ~

852 Pomoc społeczna >

'Ii' " .. ,. 5472474,90- - - .. :1 "__
'1't· ,'. - ~, ~,='"" - ' .. -~'~.-- . - te ;

85295 Pozostała działalność "l> •..., 105000,00 ;!.
, . 10000,00 115000,00- ,,~ ""

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 88000,00 10000,00 98000,00zadań bieżących gmin (związków gmin)

I Razem: I 35227865,531 10000,001 35237865,531
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Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie
.

16741 509,45 0,00 16741 509,45.. . - !!i~'" . - -.' - ..'- -- -.. l _ s , -80101 Szkoły podstawowe 7365120,65 0,00
.A

7365120,65
. - - - ~~ . - .. .~ '" -.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 387110,00 - 3 400,00 383710,00

4300 Zakup usług pozostałych 74899,00 - 1 000,00 73899,00

4430 Różne op/aty i składki 13600,00 4400,00 18000,00

~ "._'._-~ .-
F '6 ;'f.~ -- .. .- - ,.

852 Pomoc społeczna '. 6645941,00 , 10000,00 c 6655941,00,. - ~
'f J

~, -~~
"

.. - . , . .~,
85295 Pozostała działalność .. 170000,00 10000,00 J 180000,00.. . - . . .

3110 Świadczenia społeczne 165000,00 10000,00 175000,00

I Razem: I 40860332,91 I 10000,00 I 40870332,91 I
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 79/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

do§2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 10.000,00 zł, jak niżej:
W dziale 852-rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział
Finansów nr FIN-I.3111.39.2012.852zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 10.000 zł.

do §3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 10.000,00 zł, jak niżej:
W dziale 852 - rozdziale 85295 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 4.400 zł, jak niżej:
W dziale 801 - rozdziale 80101 - zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 3.400 zł oraz usługi
pozostałe o kwotę 1.000 zł, które przenosi się na uzupełnienie brakujących środków na różne opłaty i
składki.
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