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ZARZĄDZENIE NR 93/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2011 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1591 z późn. zm.)  i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 

poz. 1240 z późń. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2. Dokonuje  się  zmian  w planie  finansowym  Szkoły  Podstawowej  we  Wręczy,  Zespołu  Obsługi  Placówek 
Oświatowych w Mszczonowie,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3. Dokonuje  się  zmian  w planie  finansowym  Ośrodka  Sportu  i Rekreacji  w Mszczonowie,  zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Dokonuje  się  zmian  w planie  finansowym  Gminnego  Centrum  Informacji  w Mszczonowie,  zgodnie 
z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 93/11 z dnia 31 października 2011 r.
załączniki do zarządzenia
Zalacznik1.xlsx


zal nr 1

		załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 2011r

						                                  



						                                          WYDATKI

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Plan wydatków na 2011 rok przed zmianą		Zmiana		Plan wydatków na 2011 rok po zmianie



				paragraf

		1		2		3		4		5		6

		750				Administracja publiczna		4,435,591.00		0.00		4,435,591.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		549,629.00		0.00		549,629.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		91,530.00		-9,000.00		82,530.00

				4300		zakup usług pozostałych		245,517.00		9,000.00		254,517.00

		758				Rózne rozliczenia		307,222.00		0.00		307,222.00

				75814		Różne rozliczenia finansowe		20,000.00		0.00		20,000.00

				4300		zakup usług pozostałych		15,000.00		-1,000.00		14,000.00

				4430		różne opłaty i składki		5,000.00		1,000.00		6,000.00

		851				Ochrona zdrowia		370,760.00		0.00		370,760.00

				85195		Pozoztsła działalność		174,260.00		0.00		174,260.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		20,000.00		-1,300.00		18,700.00

				4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5,000.00		1,300.00		6,300.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4,177,440.52		0.00		4,177,440.52

				90095		Pozostała działalność		120,293.00		0.00		120,293.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		0.00		660.00		660.00

				4300		zakup usług pozostałych		103,568.00		-660.00		102,908.00

		926				Kultura fizyczna		4,538,224.00		0.00		4,538,224.00

				92601		Obiekty sportowe		598,417.00		0.00		598,417.00

				4270		zakup usług remontowych		23,000.00		-1,225.00		21,775.00

				4300		zakup usług pozostałych		3,000.00		2,000.00		5,000.00

				4390		zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10,000.00		-775.00		9,225.00

		Wydatki ogółem						47,614,710.20		0.00		47,614,710.20











































































zal nr 2





		załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 2011r

						                                  



						                                          WYDATKI

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Plan wydatków na 2011 rok przed zmianą		Zmiana		Plan wydatków na 2011 rok po zmianie



				paragraf

		1		2		3		4		5		6

		801				Oświata i wychowanie		15,422,387.50		0.00		15,422,387.50

				80101		Szkoły podstawowe		8,168,970.00		0.00		8,168,970.00

				4280		zakup usług zdrowotnych		4,200.00		60.00		4,260.00

				4410		podróże służbowe krajowe		6,300.00		-60.00		6,240.00

				80195		Pozostała działalność		274,500.50		0.00		274,500.50

				4118		składki na ubezpieczenia społeczne		0.00		77.63		77.63

				4128		składki na Fundusz Pracy		0.00		12.52		12.52

				4178		wynagrodzenia bezosobowe		2,661.40		-90.15		2,571.25

		Wydatki ogółem						47,614,710.20		0.00		47,614,710.20



		W Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe przenosi się kwotę 60,00 zł z § 4410 do § 4280 

		z przeznczeniem na badania lekarskie pracowników. Zmiana planu dotyczy SP Wręcza



		W Rozdziale 80195 zmniejsza się i zwieksza plan wydatków w poszczególnych paragrafach

		w związku z realizacją projektu Warsztaty tańca pt. "Rózne style jeden taniec"































































zal nr 3





		załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października  2011r

						                                  



						                                          WYDATKI

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Plan wydatków na 2011 rok przed zmianą		Zmiana		Plan wydatków na 2011 rok              po zmianie



				paragraf

		1		2		3		4		5		6

		926				Kultura fizyczna		4,538,224.00		0.00		4,538,224.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,551,407.00		0.00		3,551,407.00

				4380		zakup usług obejmujacych tłumaczenia		2,000.00		-2,000.00		0.00

				4410		podróże służbowe krajowe		11,300.00		2,000.00		13,300.00

		Wydatki ogółem						47,614,710.20		0.00		47,614,710.20



		W Rozdziale 92604 - Kultura fizyczna przenosi się kwotę 2.000,00 zł z § 4380 do § 4410

		z przeznczeniem na delegacje służbowe pracowników OSiR w Mszczonowie



































































zal nr 4

		załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 93/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października  2011r

						                                  



						                                          WYDATKI

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Plan wydatków na 2011 rok przed zmianą		Zmiana		Plan wydatków na 2011 rok              po zmianie



				paragraf

		1		2		3		4		5		6

		750				Administracja publiczna		4,435,591.00		0.00		4,435,591.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		549,629.00		0.00		549,629.00

				4280		zakup usług zdrowotnych		174.54		125.46		300.00

				4380		zakup usług obejmujacych tłumaczenia		500.00		-125.46		374.54

		Wydatki ogółem						47,614,710.20		0.00		47,614,710.20













































































