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ZARZĄDZENIE Nr 34/2015 


BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

Z DNIA 24 LUTEGO 2015 r. 


w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 

na 2015 rok 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 20 13 r., poz. 594 z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późno zm.) postanawia s i ę, co 
nas tępuje : 

§1. 

Dokonuje S i ę zlman w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 20 15 r. zgodnie 
z zalącznikiem Nr I i 2, w tym zmian dochodów i wydatków związanych z reali zacją zadań 

z zakresu administracj i rządowej i innych zadml zleconych miastu odrębnym i ustawami , 
zgodnie z załączniki em Nr I a i 2a. 

§ 2. 

Budżet Miasta po zmianach określonych w § I wynosi: 

J) Dochody w kwocie 28.613.355,33 zl, 

2) Wydatki w kwocie 27.890.489,33 zł. 

§ 3. 

Zarządzeni e wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/20 15 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 lutego 20 15 r. 

ZESTA WIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r. 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

710 Działalność usługowa 0,00 30000,00 30000,00 

71035 Cmentarze 0,00 30000,00 30000,00 

2020 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

0,00 30000,00 30000,00 

750 Administracja publiczna 128966,00 ·14870,00 114096,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 120066,00 - 14 870,00 105196.00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

120046,00 - 14 870.00 105176,00 

852 Pomoc społeczna 3612074,33 16000,00 3628074,33 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2752000,00 21 000,00 2773000,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

2732000,00 21 000,00 2753000,00 

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej . 

40500,00 700,00 41 200.00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

4500,00 1 700,00 6200,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 

36000,00 - 1 000,00 35000,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
- -

63600.00 8800,00 72 400,00 



2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real izację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 

63600,00 8800,00 72 400,00 

85216 Zasiłki stałe 302900,00 - 19 500,00 283400,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 

302900,00 - 19500,00 283400,00 

85295 Pozostała działalność 150000,00 5000,00 155000,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real izację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 

150000,00 5000,00 155000,00 

Razem :1 28 582 225,331 31 130,001 28613355,331 
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Załącznik Nr 1 a do Zarządzenia Nr 34/2015 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 lutego 2015 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 r. 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

750 Administracja publiczna 120046,00 ·14870,00 105176,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 120046,00 - 14 870,00 105176,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

120046,00 - 14 870.00 105176,00 

852 Pomoc społeczna 2816716,33 22700,00 2839416,33 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczen i a z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczen ia społecznego 

2732000,00 21 000,00 2753000,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

2732000,00 21 000,00 2753000,00 

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej , niektóre świadczen ia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej . 

4500,00 1 700,00 6200,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

4500,00 1 700,00 6200,00 

--- -- - Razem:1 2939 466,33[ - - 7830,001 2947296,331 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/20 ł5 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 lutego 2015 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIAST A MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r. 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

710 Działalność usługowa 30000,00 30000,00 60000,00 

71035 Cmentarze 0,00 30000,00 30000,00 

4270 Zakup usług remontowych 0,00 30000,00 30000,00 

750 Administracja pUbliczna 3395014,00 ·14870,00 3380144,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 120046,00 - 14 870,00 105176,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92479,00 - 12 429,00 80050,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17248,00 - 2 137,00 15111 ,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2458,00 - 304 ,00 2 154,00 

852 Pomoc społeczna 5025317,33 16000,00 5041317,33 

85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2733000,00 21 000,00 2754 000,00 

3110 Świadczenia społeczne 2524824,00 21 000,00 2545824,00 

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pObierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej . 

40500,00 700,00 41 200,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40500,00 700,00 41 200,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93600,00 8800,00 102400,00 

3110 Świ adczenia społeczne 93600,00 8800,00 102400,00 

85216 Zasiłki stałe 302900,00 - 19 500,00 283400,00 

3110 Świadczenia społeczne 302900,00 - 19 500,00 283400,00 

85295 Pozostała działalność 200000,00 5000,00 205000,00 

3110 Świadczenia społeczne 200000,00 5000,00 205000,00 

Razem: 27 859 359,33 31 130,00 2T8~89,33 
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Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 34 /2015 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 lutego 2015 r. 

ZEST A WIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTA WAMI NA 2015 r. 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

750 Administracja publiczna 120046,00 - 14870,00 105176,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 120046,00 - 14 870,00 105176,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92479,00 -12429,00 80050,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17248,00 -2137,00 15111 ,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2458,00 - 304,00 2 154,00 

852 Pomoc społeczna 2816716,33 22700,00 2839416,33 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2732000,00 21 000,00 2753000,00 

3110 $wiadczenia społeczne 2524824,00 21 000,00 2545824.00 

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pOb i erające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj ęci ach w 
centrum integracji społecznej . 

4500,00 1 700,00 6200,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4500,00 1 700,00 6200.00 

Razem :1 2939466,331 7830,001 2947 296,331 
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UZASADNIENIE 


DO ZARZĄDZENIA Nr 34/2015 

BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 


Z DNIA 24 LUTEGO 2015 r. 


w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 
na 2015 rok 

Dokonuje s i ę zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 31.1 30 zł w tym: 

zwiększenie dochodów w rozdziale 71035 o kwotę 30.000 zł z tytułu dotacji celowej 

z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 6 lutego 20 15 

r. ; 

- znU1 iejszenie dochodów w rozdziale 750 11 o kwotę 14.870 zł z tytułu zmniejszenia dotacj i 

celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 

6 lutego 2015 r. ; 

- zwi ększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 2 1.000 zł z tytulu zwiększenia dotacji 

celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 

6 lutego 20 15 r. ; 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 700 zł z tytułu zwiększenia dotacji 

celowej z budżetu pat\stwa, zgodnie z Decyzj ą Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 

6 lutego 20 15 r. ; 

- zwiększeni e dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 8.800 zł z tytulu zwiększenia dotacj i 

celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 

6 lutego 20 15 r. ; 

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 19.500 zł z tytulu zmniejszenia dotacj i 

celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 

6 lutego 20 15 r.; 

-zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 5.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji 

ce lowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 

6 lutego 20 15 r. 

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3 1.130 zł w tym: 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 7l 035 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont 

cmentarzy; 

- zmniej szenie wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 14.870 zł przeznaczonych na 

wynagrodzeni a i pochodne; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 2 1.000 z ł z przeznaczeniem na rea l i zację 

świadczeó rodzinnych i świadczeó z funduszu alimentacyjnego; 



- zwiększenie wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 700 zl z przeznaczeniem na składki na 


ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; 


- zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 8.800 zl na wyplatę zasiłków celowych; 


- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 19.500 zł na wypłatę zasiłków stałych 


z pomocy społecznej; 


- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 5.000 z ł z przeznaczeniem na realizacj ę 


programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 





