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UCHWAŁA NR IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 29 grudnia 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 
157, poz. 1204z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/370/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r, Nr 8, poz.142) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 739.195,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 678.873,50 
zł Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 40.619.207,71 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 623.077,82 zł i zmniejsza się o kwotę 571.033,30 zł, tj. do kwoty 
39.420.019,25 zł. 

2)dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 111.723,02 zł, tj. do kwoty 
1.199.188,46 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Dochody na 2010 rok” 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 271.198,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 687.041,00 zł. 
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 46.001.448,41 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 332.156,00 zł i zmniejsza się o kwotę 549.368,00 , tj. do kwoty 
35.688.085,42 zł. 

2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 24.083,00 zł, i zmniejsza się o kwotę 222.714,00 zł, tj. do kwoty 
10.313.362,99 zł 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Wydatki na 2010 rok”. 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2010 rok” 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 
4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2010 
rok”. 

5. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 
5.382.240,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1)kredytów w kwocie 1.021.407,19 zł, 

2)spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 63.600,00 zł 

3)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 
4.297.233,51 zł”, 

zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały 
Budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2010r 

§ 4, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.021.407,19 
zł” 
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6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. 

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”. 

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” 

9. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte 
wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym 
Załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nie objęte wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi 

10. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne na lata 2010-2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 
16 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2014 

11. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na programy i projekty finansowane z udziałem 
środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 
zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 17 do Uchwały Budżetowej pn. 
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne
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zal nr 1

						DOCHODY

		Dział		Źródło dochodów		Ogółem						z tego :

												bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:

														dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

						Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie

		1		2		3						4		5		6		7		8		9

		10		Rolnictwo i łowiectwo		156,106.00		800.00		156,906.00		156,906.00		155,106.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych opłat		1,000.00		800.00		1,800.00		800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		500		Handel		100,000.00		-18,000.00		82,000.00		82,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych opłat		100,000.00		-18,000.00		82,000.00		-18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		630		Turystyka		473,286.80		-473,286.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				środki na dofinansowanie własnych zadań biezących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		365,447.30		-365,447.30		0.00		-365,447.30		0.00		-365,447.30		0.00		0.00		0.00

				środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		107,839.50		-107,839.50		0.00		0.00		0.00		0.00		-107,839.50		0.00		-107,839.50

		700		Gospodarka mieszkaniowa		888,800.00		32,050.00		920,850.00		597,850.00		0.00		0.00		323,000.00		0.00		0.00

				dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		228,240.00		12,000.00		240,240.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300,000.00		20,000.00		320,000.00		0.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00

				pozostałe odsetki		5,000.00		50.00		5,050.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750		Administracja publiczna		173,519.00		2,185.00		175,704.00		175,704.00		174,646.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych opłat		50.00		-20.00		30.00		-20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań biezcych jednostek sektora finansów publicznych		26,000.00		2,205.00		28,205.00		2,205.00		2,205.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1		2				3				4		5		6		7		8		9

		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22,334,740.00		459,260.00		22,794,000.00		22,794,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		112,200.00		52,000.00		164,200.00		52,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek od nieruchomości		13,634,515.00		243,485.00		13,878,000.00		243,485.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek rolny		372,200.00		72,480.00		444,680.00		72,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek leśny		55,000.00		5,000.00		60,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek od środków transportowych		520,000.00		-20,000.00		500,000.00		-20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek od spadków i darowizn		80,000.00		9,000.00		89,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				opłata od posiadania psów		10,000.00		-1,000.00		9,000.00		-1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z opłaty targowej		270,000.00		-15,000.00		255,000.00		-15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek od czynności cywilnoprawnych		465,000.00		-10,000.00		455,000.00		-10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		110,000.00		-3,510.00		106,490.00		-3,510.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z opłaty elsploatacyjnej		300,000.00		124,000.00		424,000.00		124,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		186,500.00		2,875.00		189,375.00		2,875.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych opłat		9,100.00		-70.00		9,030.00		-70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		758		Różne rozliczenia		7,688,598.01		53,000.00		7,741,598.01		7,741,598.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				subwencje ogólne z budżetu państwa		7,315,390.00		8,000.00		7,323,390.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				pozostałe odsetki		166,900.00		45,000.00		211,900.00		45,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801		Oświata i wychowanie		1,073,572.00		-45,186.70		1,028,385.30		998,368.82		87,379.82		352,282.00		30,016.48		4,176.48		25,840.00

				wpływy z różnych opłat		179,694.00		-54.00		179,640.00		-54.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		42,600.00		6,300.00		48,900.00		6,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z usług		130,000.00		-23,000.00		107,000.00		-23,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych dochodów		238,579.00		-28,432.00		210,147.00		-28,432.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		439,679.00		-0.70		439,678.30		382.82		383.82		-1.00		-383.52		-383.52		0.00

		852		Pomoc społeczna		3,938,228.40		10,000.00		3,948,228.40		3,948,228.40		378,955.71		94,322.69		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		99,319.55		0.00		99,319.55		3,500.00		175.98		3,324.02		-3,500.00		-175.98		-3,324.02

				otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1		2				3				4		5		6		7		8		9

		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26,700.00		-7,500.00		19,200.00		19,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z usług		26,000.00		-7,000.00		19,000.00		-7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych dochodów		500.00		-500.00		0.00		-500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		425,993.00		-48,000.00		377,993.00		377,993.00		0.00		24,023.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z usług		220,000.00		26,000.00		246,000.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych opłat		176,800.00		-74,000.00		102,800.00		-74,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926		Kultura fizyczna i sport		2,933,954.00		95,000.00		3,028,954.00		2,242,950.00		0.00		0.00		786,004.00		406,000.00		380,004.00

				wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00		100,000.00		0.00

				wpływy z różnych opłat		2,166,740.00		-5,000.00		2,161,740.00		-5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		40,558,886.21		60,321.50		40,619,207.71		39,420,019.25		4,467,376.53		474,737.91		1,199,188.46		474,451.68		401,736.78



&RZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r



zal nr 2

						WYDATKI

								Planowane wydatki na 2010 r

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						z tego :

														bieżące		majątkowe

								Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie

		1		2		3		4						5		6

		10				Rolnictwo i łowiectwo		166,106.00		-1,600.00		164,506.00		164,506.00		0.00

				1030		Izby rolnicze		11,000.00		-1,600.00		9,400.00		-1,600.00		0.00

		150				Przetwórstwo przemysłowe		16,317.00		-16,317.00		0.00		0.00		0.00

				15011		Rozwój przedsiębiorczości		16,317.00		-16,317.00		0.00		0.00		-16,317.00

		500				Handel		249,510.00		-2,500.00		247,010.00		38,300.00		208,710.00

				50095		Pozostała działalność		249,510.00		-2,500.00		247,010.00		-2,500.00		0.00

		600				Transport i łączność		5,090,605.00		215,482.00		5,306,087.00		2,871,193.00		2,434,894.00

				60014		Drogi publiczne powiatowe		477,801.00		23,083.00		500,884.00		0.00		23,083.00

				60016		Drogi publiczne gminne		4,345,804.00		192,399.00		4,538,203.00		250,000.00		-57,601.00

		630				Turystyka		714,302.00		-132,765.00		581,537.00		318,562.00		262,975.00

				63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		714,302.00		-132,765.00		581,537.00		-111,385.00		-21,380.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		1,299,700.00		7,000.00		1,306,700.00		220,700.00		1,086,000.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		388,300.00		1,000.00		389,300.00		0.00		1,000.00

				70095		Pozostała działalność		911,400.00		6,000.00		917,400.00		6,000.00		0.00

		710				Działalność usługowa		194,125.00		-35,000.00		159,125.00		159,125.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzenngo		176,600.00		-35,000.00		141,600.00		-35,000.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,238,248.00		-108,180.00		4,130,068.00		4,049,359.00		80,709.00

				75023		Urzędy gmin		3,289,526.00		-60,000.00		3,229,526.00		11,500.00		-71,500.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		408,115.00		-42,750.00		365,365.00		-42,750.00		0.00

				75095		Pozostała działalność		31,430.00		-5,430.00		26,000.00		0.00		-5,430.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		651,791.00		-7,800.00		643,991.00		415,931.00		228,060.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		605,791.00		-7,000.00		598,791.00		-7,000.00		0.00

				75414		Obrona cywilna		1,000.00		-800.00		200.00		-800.00		0.00

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		208,100.00		-2,000.00		206,100.00		206,100.00		0.00

				75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		208,100.00		-2,000.00		206,100.00		-2,000.00		0.00

		757				Obsługa długu publicznego		1,037,230.00		-50,000.00		987,230.00		987,230.00		0.00

				75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		970,000.00		-50,000.00		920,000.00		-50,000.00		0.00

		758				Rózne rozliczenia		183,994.00		-6,000.00		177,994.00		177,994.00		0.00

				75814		Różne rozliczenia finansowe		20,000.00		-6,000.00		14,000.00		-6,000.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,609,561.00		-162,772.00		14,446,789.00		13,378,844.02		1,067,944.98

				80101		Szkoły podstawowe		7,174,944.00		-76,217.00		7,098,727.00		-76,217.00		0.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		428,029.00		-51,217.00		376,812.00		-51,217.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,888,420.00		17,019.00		2,905,439.00		17,019.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,031,515.00		-23,036.00		3,008,479.00		-19,236.00		-3,800.00

				80113		Dowożenie uczniówdo szkół		420,519.00		-5,916.00		414,603.00		-5,916.00		0.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		504,112.00		-11,150.00		492,962.00		-11,150.00		0.00

				80146		Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli		62,025.00		-12,255.00		49,770.00		-12,255.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		326,740.00		2,875.00		329,615.00		307,215.00		22,400.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		184,800.00		2,875.00		187,675.00		2,875.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,066,290.40		10,000.00		5,076,290.40		5,072,230.40		4,060.00

		1		2		3				4				5		6

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej		18,872.00		692.00		19,564.00		692.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		120,300.00		1,030.00		121,330.00		1,030.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		784,232.40		11,100.00		795,332.40		15,540.00		-4,440.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		247,936.00		-12,822.00		235,114.00		-12,822.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		480,000.00		10,000.00		490,000.00		10,000.00		0.00

		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		737,270.00		-27,870.00		709,400.00		316,300.00		393,100.00

				85395		Pozostała działalność		737,270.00		-27,870.00		709,400.00		-27,870.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		299,277.00		-24,901.00		274,376.00		274,376.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		155,788.00		-24,901.00		130,887.00		-24,901.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4,439,568.00		-24,746.00		4,414,822.00		1,612,398.00		2,802,424.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1,659,341.00		-30,746.00		1,628,595.00		11,500.00		-42,246.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		928,700.00		6,000.00		934,700.00		6,000.00		0.00

		926				Kultura fizyczna i sport		5,247,907.01		-48,749.00		5,199,158.01		3,477,072.00		1,722,086.01

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,178,710.00		-26,589.00		3,152,121.00		-26,589.00		0.00

				92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		319,470.00		-22,160.00		297,310.00		-22,160.00		0.00

		Wydatki ogółem						46,417,291.41		-415,843.00		46,001,448.41		35,688,085.42		10,313,362.99
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zal nr 3

														WYDATKI BIEŻĄCE

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu

																na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań

								Przed zmianą		Zmiana		Po    zmianie

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		10				Rolnictwo i łowiectwo		166,106.00		-1,600.00		164,506.00		155,106.00		3,042.01		152,063.99		9,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				1030		Izby rolnicze		11,000.00		-1,600.00		9,400.00		0.00		0.00		0.00		-1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		500				Handel		40,800.00		-2,500.00		38,300.00		38,300.00		12,800.00		25,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				50095		Pozostała działalność		40,800.00		-2,500.00		38,300.00		-2,500.00		0.00		-2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		600				Transport i łączność		2,621,193.00		250,000.00		2,871,193.00		2,871,193.00		0.00		2,871,193.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60016		Drogi publiczne gminne		2,542,237.00		250,000.00		2,792,237.00		250,000.00		0.00		250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		630				Turystyka		429,947.00		-111,385.00		318,562.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		318,562.00		0.00		0.00

				63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		429,947.00		-111,385.00		318,562.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-111,385.00		0.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		214,700.00		6,000.00		220,700.00		220,700.00		6,950.00		213,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70095		Pozostała działalność		152,400.00		6,000.00		158,400.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		710				Działalnośc usługowa		194,125.00		-35,000.00		159,125.00		159,125.00		31,600.00		127,525.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		176,600.00		-35,000.00		141,600.00		-35,000.00		-25,000.00		-10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,080,609.00		-31,250.00		4,049,359.00		3,895,639.00		2,808,277.73		1,087,361.27		0.00		153,720.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,147,726.00		11,500.00		3,159,226.00		11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		397,706.00		-42,750.00		354,956.00		-42,750.00		0.00		-42,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		423,731.00		-7,800.00		415,931.00		315,931.00		15,750.00		300,181.00		45,000.00		55,000.00		0.00		0.00		0.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		377,731.00		-7,000.00		370,731.00		-7,000.00		-1,500.00		-5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75414		Obrona cywilna		1,000.00		-800.00		200.00		-800.00		0.00		-800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		208,100.00		-2,000.00		206,100.00		206,100.00		154,500.00		51,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		208,100.00		-2,000.00		206,100.00		-2,000.00		-2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		757				Obsługa długu publicznego		1,037,230.00		-50,000.00		987,230.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		67,230.00		920,000.00

				75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		970,000.00		-50,000.00		920,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-50,000.00

		758				Rózne rozliczenia		183,994.00		-6,000.00		177,994.00		177,994.00		0.00		177,994.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75814		Różne rozliczenia finansowe		20,000.00		-6,000.00		14,000.00		-6,000.00		0.00		-6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oswiata i wychowanie		13,537,816.02		-158,972.00		13,378,844.02		12,160,463.00		9,777,673.00		2,382,790.00		491,472.00		307,625.00		419,284.02		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,123,837.00		-76,217.00		7,047,620.00		-69,617.00		-70,506.00		889.00		0.00		-6,600.00		0.00		0.00		0.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		428,029.00		-51,217.00		376,812.00		-49,806.00		-49,319.00		-487.00		0.00		-1,411.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		1,883,182.00		17,019.00		1,900,201.00		18,019.00		2,140.00		15,879.00		0.00		-1,000.00		0.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,016,115.00		-19,236.00		2,996,879.00		-21,912.00		-19,497.00		-2,415.00		0.00		2,676.00		0.00		0.00		0.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		420,519.00		-5,916.00		414,603.00		-5,116.00		-10,300.00		5,184.00		0.00		-800.00		0.00		0.00		0.00

		1		2		3				4				5		6		7		8		9		10		11		12

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		504,112.00		-11,150.00		492,962.00		-460.00		-3,000.00		2,540.00		0.00		-10,690.00		0.00		0.00		0.00

				80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		62,025.00		-12,255.00		49,770.00		-12,255.00		0.00		-12,255.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		304,340.00		2,875.00		307,215.00		245,790.00		95,753.00		150,037.00		0.00		61,425.00		0.00		0.00		0.00

				85154		Przeciwdziałanie lakoholizmowi		184,800.00		2,875.00		187,675.00		550.00		850.00		-300.00		0.00		2,325.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,057,790.40		14,440.00		5,072,230.40		1,029,539.00		803,789.00		225,750.00		87,000.00		3,844,720.00		110,971.40		0.00		0.00

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej		18,872.00		692.00		19,564.00		0.00		0.00		0.00		0.00		692.00		0.00		0.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		120,300.00		1,030.00		121,330.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,030.00		0.00		0.00		0.00

				85219		Osrodki pomocy społecznej		775,732.40		15,540.00		791,272.40		12,040.00		12,120.00		-80.00		0.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		247,936.00		-12,822.00		235,114.00		-12,822.00		-12,572.00		-250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		480,000.00		10,000.00		490,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00

		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		344,170.00		-27,870.00		316,300.00		314,200.00		255,400.00		58,800.00		0.00		2,100.00		0.00		0.00		0.00

				85395		Pozostała działalność		344,170.00		-27,870.00		316,300.00		-27,870.00		-5,000.00		-22,870.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		299,277.00		-24,901.00		274,376.00		124,747.00		115,941.00		8,806.00		0.00		149,629.00		0.00		0.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		155,788.00		-24,901.00		130,887.00		-23,541.00		-23,541.00		0.00		0.00		-1,360.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,594,898.00		17,500.00		1,612,398.00		1,588,375.00		3,900.00		1,584,475.00		0.00		0.00		24,023.00		0.00		0.00

				90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód		37,095.00		11,500.00		48,595.00		11,500.00		0.00		11,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg		562,600.00		6,000.00		568,600.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna i sport		3,525,821.00		-48,749.00		3,477,072.00		3,164,872.00		1,475,751.00		1,689,121.00		268,470.00		43,730.00		0.00		0.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,153,741.00		-26,589.00		3,127,152.00		-26,589.00		-3,200.00		-23,389.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		319,470.00		-22,160.00		297,310.00		-4,000.00		0.00		-4,000.00		-1,000.00		-17,160.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,905,297.42		-217,212.00		35,688,085.42		26,640,668.00		15,590,844.67		11,049,823.33		2,522,148.00		4,665,199.00		872,840.42		67,230.00		920,000.00
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zal nr 4

										WYDATKI MAJĄTKOWE

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego		Dotacje

																programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

								Przed zmianą		Zmiana		Po    zmianie

		1		2		3		4						5		6		7		8		9

		150				Przetwórstow przemysłowe		16,317.00		-16,317.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				15011		Rozwój przedsiębiorczości		16,317.00		-16,317.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-16,317.00

		600				Transport i łącznośc		2,469,412.00		-34,518.00		2,434,894.00		1,745,966.00		319,562.00		0.00		0.00		688,928.00

				60014		Drogi publiczne powiatowe		665,845.00		23,083.00		688,928.00		0.00		0.00		0.00		0.00		23,083.00

				60016		Drogi publiczne gminne		1,803,567.00		-57,601.00		1,745,966.00		-57,601.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		630				Turystyka		284,355.00		-21,380.00		262,975.00		262,975.00		262,975.00		0.00		0.00		0.00

				63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		284,355.00		-21,380.00		262,975.00		-21,380.00		-21,380.00		0.00		0.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		1,085,000.00		1,000.00		1,086,000.00		1,086,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		326,000.00		1,000.00		327,000.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		157,639.00		-76,930.00		80,709.00		80,709.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		141,800.00		-71,500.00		70,300.00		-71,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75095		Pozostała działalnośc		5,430.00		-5,430.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-5,430.00

		801				Oświata i wychowanie		1,071,744.98		-3,800.00		1,067,944.98		1,067,944.98		30,400.00		0.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		15,400.00		-3,800.00		11,600.00		-3,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		8,500.00		-4,440.00		4,060.00		4,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		8,500.00		-4,440.00		4,060.00		-4,440.00		-3,500.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2,844,670.00		-42,246.00		2,802,424.00		2,002,424.00		56,324.00		0.00		0.00		800,000.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1,622,246.00		-42,246.00		1,580,000.00		-42,246.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						10,511,993.99		-198,631.00		10,313,362.99		8,651,934.99		1,364,084.99		0.00		0.00		1,661,428.00



&RZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r



zal nr 5

		

		Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota 2010 r		Zmiany +/-		Kwota po zmianach 2010

		1		2		3		4		5		6

		1.		Dochody				40,558,886.21		60,321.50		40,619,207.71

		2.		Wydatki				46,417,291.41		-415,843.00		46,001,448.41

		3.		Wynik budżetu				-5,858,405.20		476,164.50		-5,382,240.70

		Przychody ogółem:						6,238,405.20		-476,164.50		5,762,240.70

		1.		Kredyty		§ 952		1,497,571.69		-476,164.50		1,021,407.19

		2.		Pożyczki		§ 952

		3.		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903

		4.		Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951		63,600.00				63,600.00

		5.		Prywatyzacja majątku jst		§ 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957		0.00

		7.		Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931

		8.		Inne źródła (wolne środki)		§ 955		4,677,233.51				4,677,233.51

		Rozchody ogółem:						380,000.00				380,000.00

		1.		Spłaty kredytów		§ 992

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		380,000.00				380,000.00

		3.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963

		4.		Udzielone pożyczki		§ 991

		5.		Lokaty		§ 994

		6.		Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982

		7.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995



&RZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r



zal nr 6

		

		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa		Kwota		Zmiana		Plan po zmianie

		I.		DOCHODY

		1		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		186,500.00		2,875.00		189,375.00

						75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		186,500.00		2,875.00		189,375.00

		II.		WYDATKI

		1		851				Ochrona zdrowia		184,800.00		2,875.00		187,675.00

						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		184,800.00		2,875.00		187,675.00



&RZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia  29 grudnia 2010r



zal nr 7

		

		Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

		Lp.		Dział		Rozdział		Treść		Kwota dotacji		Zmiana		Plan pozmianie

		1		2		3		4		5		6		7

		Jednostki sektora finansów publicznych						Nazwa jednostki		687,592.00		1,336.00		688,928.00

		1		150		15011		Samorząd Województwa Mazowieckiego		16,317.00		-16,317.00		0.00

		2		600		60014		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie		665,845.00		23,083.00		688,928.00

		3		750		75095		Samorząd Województwa Mazowieckiego		5,430.00		-5,430.00		0.00

		Jednostki spoza sektora finansów publicznych						Nazwa zadania		528,970.00		-1,000.00		527,970.00

		1		754		75412		Zakup samochodu pozarniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie		172,500.00				172,500.00

		2		852		85295		Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m 2, położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.		87,000.00				87,000.00

		3		926		92605		Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej		174,000.00				174,000.00

		4		926		92605		Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce		22,270.00				22,270.00

		5		926		92605		Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce		12,400.00				12,400.00

		6		926		92605		Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie		28,000.00				28,000.00

		7		926		92605		Dofinansowanie nauki pływania		7,800.00		-1,000.00		6,800.00

		8		926		92605		Rekreacja zadań z zakresu rekreacji		25,000.00				25,000.00

		Ogółem								1,216,562.00		336.00		1,216,898.00



&RZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r

agolynska:



zal nr 8

		

		Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

		Lp.		Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku

								ogółem		w tym:		ogółem		w tym:

										dotacje
(rodzaj, zakres)				wpłata do budżetu

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		32,078.63		7,801,789.70		800 000,00 - dotacja na dofinansowanie kosztów: budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Małachowszczyzna, Oszewek, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Osuchów;                                             budowy wodociągu w ul. Racławickiej; Sienkiewicza, Rawskiej, Żyrardowskiej; budowy wodociągu w ul.  Bagno, Bocznej, Szkolnej; budowy wodociągu na Oś. Tarczyńska II; wykonania instalacji do usuwania azotanów w Ujęciu Piekary; budowy wodociągu "Bobrowce"; budowy I etapu wodociągu "Lutkówka"; budowy wodociągu w miejscowości Tłumy; zakupu pomp		7,692,204.70		0.00		141,663.63

		Ogółem				32,078.63		7,801,789.70		800,000.00		7,692,204.70		0.00		141,663.63



&RZałącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r



zal nr 9

		Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

																						w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)		Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

												rok 2010		z tego źródła finansowania

														dochody własne jst		kredyty,   pozyczki , papiery wartościowe		środki pochodzące
z innych  źródeł*		środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1		600		60016		Budowa drogi we wsi Janówek		428,500.00		430,306.00		130,306.00		300,000.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		2		600		60016		Budowa drogi we wsi Bobrowce		458,800.00		435,002.00		270,002.00		100,000.00		A. 0,00  
B.  65.000,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		3		600		60016		Przebudowa drogi we wsi Grabce Towarzystwo-Wólka Wręcka		244,814.00		221,647.00		221,647.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		4		600		60016		Przebudowa chodnika w ulicy Józefpolskiej		163,000.00		150,588.00		150,588.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		5		600		60016		Przebudowa chodnika w ulicy Cmentarnej		87,500.00		71,000.00		71,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		6		600		60016		Budowa poczekalni autobusowej w Mszczonowie		75,300.00		75,300.00		75,300.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		7		600		60016		Odnowa centrum wsi Piekary		40,503.00		40,503.00		40,503.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		8		630		63003		Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów"		224,836.00		224,836.00		59,425.50		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		165,410.50		Urzad Miejski

		9		630		63003		Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Wykreowanie produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów"		38,139.00		38,139.00		10,191.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		27,948.00		Urząd Miejski

		10		700		70005		Zakupy nieruchomości		327,000.00		327,000.00		327,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		11		700		70095		Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie		427,722.00		105,000.00		105,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		12		750		75023		Wykonanie instalacji odlodzeniowej rynien i rur spustowych Ratusza		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		13		750		75023		Zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki		70,300.00		70,300.00		70,300.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		14		750		75075		Zakup aparatu fotograficznego z osprzętem		10,409.00		10,409.00		10,409.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Gminne Centrum Informacji

		15		754		75412		Zakup motopompy wodnej i agregatu prądotwórczego		9,955.00		9,955.00		9,955.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		16		754		75412		Zakup ciężkiego samochodu specjalnego z modułem ratownictwa ekologicznego		3,904.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00 
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		17		754		75412		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osuchów		40,000.00		40,000.00		40,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		18		754		85412		Zakup aparatu powietrznego		5,605.00		5,605.00		5,605.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		19		801		80101		Zakup: kserokopiarki i komputerów, tablicy multimedialnej, schodołazu		51,107.00		51,107.00		51,107.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Szkoły Podstawowe

		20		801		80104		Zakupy inwestycyjne dla projektu Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów		25,567.98		25,567.98		0.00		0.00		A. 3.835,20         B. 0,00               C. 0,00		21,732.78		Zespół Obsługi Placówk Oswiatowych

		21		801		80110		Zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowej		11,600.00		11,600.00		11,600.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Gimnazjum

		22		801		80195		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                      B. 0,00                 C. 0,00		0.00		Gminne Centrum Informacji

		23		851		85195		Zakup aparatury krwiomedycznej		22,400.00		22,400.00		22,400.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		24		852		85219		Zakup sprzętu komputerowego		4,060.00		4,060.00		4,060.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		25		852		85219		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Lepsze jutro młodych"		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                    B. 0,00                        C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		26		853		85395		Zakup kserokopiarki		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Gminne Centrum Informacji

		27		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego		366,100.00		366,100.00		109,171.00		256,929.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		28		926		92601		Budowa bieżni, trybun i innych urządzeń sportowych na terenie sportowym we wsi Osuchów		1,124,656.01		699,656.01		319,652.01		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		380,004.00		Urząd Miejski

		29		926		92601		Odwodnienie terenu przy boisku w Osuchowie		20,000.00		20,000.00		20,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		30		926		92601		Budowa boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum w Mszczonowie		977,816.00		926,816.00		320,816.00		200,000.00		A. 306.000,00                     B. 100.000,00                   C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		31		926		92601		Zakup wiat dla zawodników rezerwowych, barier ogrodzeniowych i 30-miejscowej trybuny na wyposażenie stadionu w Osuchowie i Mszczonowie		36,564.00		36,564.00		36,564.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		32		926		92604		Zakup maszyny myjącej, wyminenika ciepła, drukarki		24,969.00		24,969.00		24,969.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		Ogółem								5,327,126.99		4,450,429.99		2,523,570.51		856,929.00		474,835.20		595,095.28		x

		* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

		A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

		B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

		C. Inne źródła



&RZałącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r



zal nr 10

		Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2014

																																								w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe		Nakłady poniesione		Planowane wydatki																								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

																rok budżetowy 2010		z tego źródła finansowania								2011 r.		z tego źródła finansowania				2012 r.		z tego źródła finansowania

																		dochody własne jst		kredyty, pożyczki, papiery warościowe		środki pochodzące
 z innych  źródeł*		środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				środki gminy		środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				środki gminy		środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2013

																																						2014

		1		2		3		5				6				7		8		9		10		11		12						13						14		15

		1		500		50095		Modernizacja Tragowiska przy ulicy Morelowej		2010-2011		671,329.00		8,242.00		208,710.00		208,710.00		0.00		A. 0,00             B. 0,00           C. 0,00		0.00		454,377.00		454,377.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		Urząd Miejski

		2		600		60016		Budowa nawierzchni oraz chodników w ul. Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa, Młynarska, Kościuszki w Mszczonowie		2010-2014		5,068,835.00		10,934.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                              B. 0,00                         C. 0,00		0.00		857,901.00		857,901.00		0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00		1 000 000              2 200 000		Urząd Miejski

		3		600		60016		Przebudowa centrum wsi Bobrowce		2010-2011		1,399,373.00		0.00		2,058.00		2,058.00		0.00		A. 0,00             B. 0,00           C. 0,00		0.00		100,000.00		100,000.00		0.00		1,297,315.00		797,315.00		500,000.00		0.00		Urząd Miejski

		4		600		60016		Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie		2010-2011		2,311,444.00		115,198.00		319,562.00		319,562.00		0.00		A. 0,00                             B. 0,00                         C. 0,00		0.00		1,876,684.00		844,144.00		1,032,540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		Urzad Miejski

		5		700		70095		Budowa Ratusza w Mszczonowie		2005-2013		6,335,372.00		3,883,886.00		654,000.00		654,000.00		0.00		A. 0,00            B. 0,00                           C. 0,00		0.00		654,000.00		654,000.00		0.00		654,000.00		654,000.00		0.00		489,486.00		Urząd Miejski

		6		801		80104		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie		2005-2012		2,582,927.00		242,404.00		979,670.00		815,191.81		164,478.19		A. 0,00                       B. 0,00                               C. 0,00		0.00		700,000.00		700,000.00		0.00		660,853.00		660,853.00		0.00		0.00		Urząd Miejski

		7		853		85395		Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji		2010-2011		880,761.00		85,175.00		387,100.00		387,100.00		0.00		A. 0,00            B. 0,00                           C. 0,00		0.00		408,486.00		408,486.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		Urząd Miejski

		8		900		90001		Modernizacja oczyszcalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnejw Gminie Mszczonów		2006-2014		40,823,900.00		671,589.00		1,580,000.00		1,580,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                        C. 0,00		0.00		8,242,246.00		4,175,046.00		4,067,200.00		8,700,000.00		4,384,800.00		4,315,200.00		9 830 000               11 800 065		Urząd Miejski

		10		900		90005		Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej		2009-2011		1,749,765.00		132,029.00		56,324.00		56,324.00		0.00		A. 0,00                              B. 0,00                         C. 0,00		0.00		258,612.00		81,084.00		177,528.00		946,000.00		946,000.00		0.00		356,800.00		Urząd Miejski

		11		926		92601		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce		2010-2011		1,074,000.00		0.00		14,081.00		14,081.00		0.00		A. 0,00                              B. 0,00                         C. 0,00		0.00		400,000.00		400,000.00		0.00		659,919.00		219,919.00		440,000.00		0.00		Urząd Miejski

		Ogółem										62,897,706.00		5,149,457.00		4,201,505.00		4,037,026.81		164,478.19		0.00		0.00		13,952,306.00		8,675,038.00		5,277,268.00		13,918,087.00		8,662,887.00		5,255,200.00		25,676,351.00

		* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

		A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

		B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

		C. Inne źródła

		(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
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zal nr 11

		Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

		Lp.		Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)		Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)		w tym:				Planowane wydatki

												Środki
z budżetu krajowego		Środki
z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 
pkt 2  i 3
 uofp		2010 r.

																Wydatki razem (9+13)		z tego:

																		Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE i inne

																		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:

																				pożyczki
i kredyty		obligacje		pozostałe**				art. 5 ust. 1 
pkt 2 
 uofp		pożyczki i kredyty		obligacje		art. 5 
ust. 1 
pkt 3
 uofp

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1		Wydatki majątkowe razem:		x				5,474,407.99		2,234,415.71		1,805,163.28		1,364,084.99		962,348.21		0.00		0		962,366.21		401,736.78		401,736.78		0.00		0		0

		1.1		Program:		Regionalny Program Opearcyjny Województwa Mazowieckiego

				Priorytet:		III. Regionalny system transportowy

				Działanie:		3.1 Infrastruktura drogowa

				Nazwa projektu:		Dział 600  Rozdział 60016  Paragraf 6058, 6059  Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie

				Razem wydatki:						2,311,444.00		1,278,904.00		1,032,540.00

				z tego: 2010 r.						319,562.00		319,562.00		0.00		319,562.00		319,562.00		0.00		0.00		319,562.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				2011 r.						1,876,684.00		844,144.00		1,032,540.00

		1.2		Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

				Priorytet:		VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozoju turystyki i rekreacji

				Działanie:		6.2. Turystyka

				Nazwa projektu:		Dział 630   Rozdział 63003  Paragraf 6058, 6059  Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów"

				Razem wydatki:						262,975.00		69,616.50		193,358.50

				z tego: 2010 r.						262,975.00		69,616.50		193,358.50		262,975.00		262,975.00		0.00		0.00		262,975.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.4		Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki

				Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia io kompeetencji w regionie

				Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systenmie oświaty

				Nazwa projektu:		Punkty przedszkolne w gminie

				Wydatki razem:						25,567.98		3,835.20		21,732.78

				z tego: 2010 r.						25,567.98		3,835.20		21,732.78		25,567.98		3,835.20		0.00		0.00		3,853.20		21,732.78		21,732.78		0.00		0.00		0.00

		1.8		Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

				Priorytet:		IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

				Działanie:		4.3 Ochrona powietrza, energetyka

				Nazwa projektu:		Dział 900  Rozdzział 90005  Paragraf 6058, 6059  Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków uzyteczności publicznej

				Razem wydatki:						1,749,765.00		137,408.00		177,528.00

				z tego: 2010 r.						56,324.00		56,324.00		0.00		56,324.00		56,324.00		0.00		0.00		56,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				2011 r.						258,612.00		81,084.00		177,528.00

		1.9		Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				Priorytet:

				Działanie:		Odnowa i rozwój wsi

				Nazwa projektu:		Dział 926  Rozdział 92601  Paragraf 6058, 6059  Budowa bieżni, trybun i innych urządzeń sportowych na terenie sportowym we wsi Osuchów

				Razem wydatki:						1,124,656.01		744,652.01		380,004.00

				z tego: 2010 r.						699,656.01		319,652.01		380,004.00		699,656.01		319,652.01		0.00		0.00		319,652.01		380,004.00		380,004.00		0.00		0.00		0.00

		2		Wydatki bieżace razem:		x				1,803,922.40		281,762.21		1,522,160.19		872,840.42		398,102.51		0.00		0.00		398,102.51		474,737.91		474,737.91		0.00		0.00		0.00

				Program:		Program Operacyjny Kapitała Ludzki

				Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

				Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

		2.1		Nazwa projektu:		Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów

				Razem wydatki:						1,250,369.00		183,720.80		1,066,648.20

				z tego: 2010 r.						319,287.02		47,893.80		271,393.22		319,287.02		47,893.80		0.00		0.00		47,893.80		271,393.22		271,393.22		0.00		0.00		0.00

				2011						349,256.00		52,388.00		296,868.00

				2012						362,635.00		54,395.00		308,240.00

				2013						219,190.98		29,044.00		190,146.98

				Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki

				Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

				Działanie:		9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

				Nazwa projektu:		Kursy komputerowe - edukacja lokalna w Gminie Mszczonów, Kursy językowe- edukacja lokalna w Gminie Mszczonów

				Razem wydatki:						99,997.00		15,001.00		84,996.00

				z tego: 2010 r.						99,997.00		15,001.00		84,996.00		99,997.00		15,001.00		0.00		0.00		15,001.00		84,996.00		84,996.00		0.00		0.00		0.00

				Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki

				Priorytet:		VII. Promocja Integracji społecznej

				Działanie:		7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

				Nazwa projektu:		Lepsze jutro młodych

				Razem wydatki:						110,971.40		16,645.71		94,325.69

				z tego: 2010 r.						110,971.40		16,645.71		94,325.69		110,971.40		16,645.71		0.00		0.00		16,645.71		94,325.69		94,325.69		0.00		0.00		0.00

				Program:		SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

				Priorytet:

				Działanie:

				Nazwa projektu:		Gminy Geotermalne GEOCOM

				Razem wydatki:						24,023.00		0.00		24,023.00

				z tego: 2010 r.						24,023.00		0.00		24,023.00		24,023.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,023.00		24,023.00		0.00		0.00		0.00

				Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

				Priorytet:		VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozoju turystyki i rekreacji

				Działanie:		6.2. Turystyka

				Nazwa projektu:		Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów"

				Razem wydatki:						318,562.00		66,394.70		252,167.30

				z tego: 2010 r.						318,562.00		66,394.70		252,167.30		318,562.00		318,562.00		0.00		0.00		318,562.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem				x				7,278,330.39		2,516,177.92		3,327,323.47		2,236,925.41		1,360,450.72		0.00		0.00		1,360,468.72		876,474.69		876,474.69		0.00		0.00		0.00
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Uzasadnienie


do Uchwały Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie


z dnia 29 grudnia 2010r

Zmiany w budżecie gminy na 2010 rok dotyczą następujących elementów:


Po stronie dochodowej budżetu:


1. Zwiększenie dochodów o kwotę 800,00 zł w związku z realizacją wpływów z opłat                za dzierżawę wpłacanych przez koła łowieckie (Dział 010, Rozdział 01095, § 0690 ).


2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 18.000,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za rezerwację miejsc na Targowisku (Dział 500, Rozdział 50095, § 0690)


3. Gmina Mszczonów w m-cu listopadzie br. Złożyła wniosek o płatność z  dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej dla zadania „Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów". Do chwili obecnej nie został on rozpatrzony przez mazowiecką Jednostkę i z tego powodu kwoty dofinansowania wpłyną dopiero w 2011 r (Dział 630, Rozdział 63003, § 2708 – 365.447,30 zł, § 6298 – 107.839,50 zł)

4. Zwiększenie dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0750)

5. Wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych  (Dział 700, Rozdział 70005)


6. Wprowadzono plan dochodu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 50,00 zł (dział 700, Rozdział 70095, § 0920)


7. Zmniejszono dochody w Dziale 750, Rozdział 75023, § 0690 w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za udostępnienie informacji publicznej o kwotę 20,00 zł


8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.205,00 zł w związku z otrzymaną  w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” dotacją z PFRON z przeznaczeniem na częściową refundację wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników, zgodnie z warunkami podpisanej umowy (Dział 750, Rozdział 75023, § 2440)

9. W Dziale 756, Rozdział 75615:


- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 28.000,00 zł, podatku leśnego  o kwotę 5.000,00 zł  oraz odsetek od nieterminowych wpłat 10.000,0 zł  w związku                         z większymi niż planowano wpływami 

- zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę 946,00 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 20.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 12.000,00 zł i rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w wyniku ustawowych zwolnień z podatków o kwotę 3.510,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami

10. W Dziale 756, Rozdział 75616:


- zwiększenie dochodów z tytułu podarku od nieruchomości o kwotę 215.485,00 zł, podatku rolnego o kwotę 73.426,00 zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 9.000,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami,


- zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów o kwotę 1.000,00 zł i wpływów z opłaty targowej o kwotę 15.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami 


11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 124.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w związku z większymi niż planowano wpływami (Dział 756, Rozdział 75618, § 0460)

12. W związku z większą niż planowano ilością wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększono dochody o kwotę 2.875,00 w Dziale 756, Rozdział 75618, § 0480


13. Zmniejszono dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień o kwotę 70,00 zł (Dział 756, Rozdział 75618, § 0690)


14. Na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010r  zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 8.000,00 zł  (Dział 758, Rozdział 75801, § 2920)


W/w kwota pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej                            i przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych

15. W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz rachunkach lokat terminowych zwiększono dochody o kwotę 45.000,00 zł (Dział 758, Rozdział 75814 § 0920)


16. W Dziale 801, Rozdział 80101:


- zmniejszono dochody  w § 0690 o kwotę 54,00 zł w związku z mniejszymi wpływami za wydawanie duplikatów legitymacji niż planowano


- zwiększono dochody z tytułu czynszów za  najem pomieszczeń o kwotę 5.200,00 zł


- zwiększono dochody  o kwotę 6.086,00 zł z tytułu zwrotu za media

17 W związku niższą frekwencją spowodowaną chorobami dzieci w przedszkolu zmniejszono dochody z tytułu wyżywienie dzieci w przedszkolu o kwotę 23.000,00 zł ( Dział 801, Rozdział 80104, § 0830)


18. Zmniejszono dochody o kwotę 45.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola (Dział 801, Rozdział 80104, § 0970)


19. W ramach realizowanego zadania Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów zmniejszono § 2007 o kwotę 1,00 zł i § 6209 o kwotę 383,52 zł a zwiększono  § 2009 o kwotę 383,82 zł w związku z niewykorzystaniem w całości środków na wydatki inwestycyjne i przeniesieniem tych środków na wydatki bieżące. 

20.  Zmniejszenie dochodów w Dziale – 801, Rozdział 80110, § 0970 o kwotę 1.100,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami. Natomiast zwiększeniu uległ plan w § 0750 o kwotę 1.100,00 zł z tytułu czynszów za  najem pomieszczeń

21. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 9.180,00 zł w Dziale 801, Rozdział 80113  z tytułu wpłaty Gminy Żabia   Wola za dowożenie dzieci z  terenów ww. gminy na podstawie porozumienia.


22. Wprowadzenie do budżetu kwoty 2.402,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego (Dział 801, Rozdział 80114, § 0970)

23. W związku z otrzymanymi środkami na realizację projektu „Lepsze jutro młodych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” przenosi się kwotę 3.324,02 zł z § 6207 do § 2007 i kwotę 175,98 z § 6209 do § 2009 – otrzymana dotacja na zadania bieżące a nie na inwestycje.

24. W Dziale 852, Rozdział 85295, wprowadzono plan dochodów w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na paczki dla dzieci podopiecznych 

   25. W Dziale 853, Rozdział 85395 zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat pobieranych przez Gminne Centrum Informacji za świadczone usługi: kserowanie dokumentów dla mieszkańców, szkolenia w obsłudze komputera o kwotę 7.000,00 zł oraz plan dochodów w             § 0970 o kwotę 500,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami


26. Zwiększono dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o kwotę 26.000,00 zł w związku z większymi wpływami (Dział 900, Rozdział 90002, § 0830)


27. W związku z mniejszymi wpływami otrzymanymi z  Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zmniejszono plan dochodów o kwotę 74.000,00 zł w Dziale 900, Rozdział 90019, § 0690


28. Wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 100.000,00 zł przekazanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem  na realizację zadania „Budowa boisk „Orlik 2012” przy Gimnazjum w Mszczonowie” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (Dział 926, Rozdział 92601, § 6300)

29. W związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z Hali Sportowej i Kompleksu Basenów Termalnych zmniejszono dochody o kwotę 5.000,00 zł (Dział 926, Rozdział 92604, § 0690)

Po stronie wydatkowej budżetu:


1. W związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego zmniejszono o kwotę 1.600,00 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej (Dział 010, Rozdział 01030, § 2850)


2. W związku z nie rozpoczęciem realizacji projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" przez samorząd województwa w roku bieżącym kwota datacji w wysokości 16.317,00 zł została uwzględniona w projekcie budżetu na 2011 rok. (Dział 150, Rozdział 15011, § 6639)


3.  W Dziale 500, Rozdział 50095  zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł i zakup energii o kwotę 2.000,00 zł celem przeniesienia na inne wydatki.


4. Zwiększono dotację inwestycyjną dla Powiatu na realizację zadania „Budowa Traktu Tarczyńskiego” o kwotę 23.083,00 zł. (Dział 600, Rozdział 60014) Zmiana wynika z konieczności opłacenia robót dodatkowych koniecznych do wykonania i zakończenia inwestycji. 

5. Zwiększono wydatki na remonty dróg i chodników na terenie gminy Mszczonów o kwotę 50.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg i Akcję Zima o kwotę 200.000,00 zł (Dział 600, Rozdział 60016)


6. W Dziale 600, Rozdział 60016 dokonane zostały zmiany w następujących zadaniach inwestycyjnych:


- zwiększono wydatki na realizację zadania „Budowa drogi we wsi Bobrowce” o kwotę 300,00 zł w związku z ostatecznymi rozliczeniami z wykonawcą.

- wycofano z budżetu 2010 roku środki w kwocie 57.901,00 zł przeznaczone na  realizację zadania „Budowa nawierzchni chodników w ulicy Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa, Młynarska, Kościuszki w Mszczonowie” . Firma nie wykonała w umownym terminie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania

7. Zmniejszenie wydatków o kwotę 132.765,00 zł  w Dziale 630, Rozdział 63003 związane jest z ujęciem w budżecie gminy Mszczonów wydatków dla całego projektu „Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów", a w tym wydatków innych gmin.


8. Zwiększono wydatki na wykup gruntów o kwotę 1.000,00 zł (Dział 700, Rozdział 70005,  § 6060)

9. W Dziale 700, Rozdział 70095:


- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do celów grzewczych w budynkach komunalnych

- zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem obsługę serwisową oraz konserwację kotłowni w Osuchowie


- zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł na utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów 

10. W Dziale 710, Rozdział 71004:


- zmniejszono wydatki o kwotę 25.000,00 zł na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej w związku z mniejsza ilością posiedzeń niż planowano


- zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej w związku z zaistniałymi oszczędnościami

11. W Dziale 750, Rozdział 75023:


- zwiększono środki na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu o kwotę 5.000,00 zł


- zwiększono wydatki na usługi pocztowe i obsługę prawna o kwotę 5.000,00 zł


- zwiększono wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej o kwotę 1.500,00 zł


- wycofano z budżetu na 2010 rok środki w kwocie 41.800,00 zł przeznaczone na realizacje zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji odlodzeniowej rynien i rur spustowych Ratusza”. W roku bieżącym nie znaleziono wykonawcy na realizacje tego zadania 

- zmniejszono środki na zakupy inwestycyjne o kwotę 29.700,00 zł w związku z mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi (§ 6060)

12. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w Dziale 750, Rozdział 75075 o kwotę 42.750,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2010 rok wydatki.

13. W związku z nie rozpoczęciem realizacji projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przez samorząd województwa w roku bieżącym kwota datacji w wysokości 5.430,00 zł została uwzględniona w projekcie budżetu na 2011 rok. (Dział 750, Rozdział 75095, § 6639)


14. W Dziale 754, Rozdział 75412 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.500,00 zł w § 4170          i o kwotę 5.500,00 zł w § 4280 z uwagi na mniejsze niż prognozowane na 2010 rok wydatki.


15. Zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do celów obrony cywilnej o kwotę 800,00 zł (Dział 754, Rozdział 75414)


16. Zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej (Dział 756, Rozdział 75647)

17. W wyniku korzystnego ukształtowania się wskaźników oprocentowania zadłużenia gminy zmniejszony został plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł (Dział 757, Rozdział 75702, § 8070)


18. Zmniejszono wydatki o kwotę 6.000,00 zł w Dziale 758, Rozdział 75814 w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami dotyczącymi prowadzenia rachunków bankowych gminy.

19. W Dziale 801, Rozdział 80101:


- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.229,00 zł,


- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 81.446,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2010 rok wydatki.


20. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w  Dziale 801, Rozdział 80103 o kwotę 51.217,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2010 rok wydatki.


21. W Dziale 801, Rozdział 80104:


- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 7.600,00 zł w związku ze zwiększeniem zatrudnienia,


- zwiększa się wydatki na zakup środków żywności o kwotę 8.000,00 zł

- zwiększa się wydatki na opłaty za zużycie energii elektrycznej o kwotę 9.000,00 zł


- zwiększa się wydatki na opłaty pocztowe i komunalne o kwotę 1.700,00 zł


- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 1.000,00 zł,  w § 4110 o kwotę 4.500,00 zł, w § 4120 o kwotę 700,00 zł, w § 4170 o kwotę 260,00 zł, w § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, w § 4240 o kwotę 500,00 zł i w § 4280 o kwotę 321,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2010 rok wydatki.


22. W Dziale 801, Rozdział 80110:


- zwiększa się wydatki o kwotę 2.676,00 zł  na zasiłki na zagospodarowanie  


- zwiększa się wydatki o kwotę 20.203,00 zł  na wynagrodzenia osobowe pracowników


- zwiększa się wydatki na opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej o kwotę 7.000,00 zł


- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 52.915,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2010 rok wydatki.


23. W Dziele 801, Rozdział 80113:

- zwiększa się wydatki o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa


- zmniejsza się wydatki o kwotę 12.416,00 zł  z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2010 rok wydatki.


24. W Dziele 801, Rozdział 80114:


- zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na usługi pocztowe i komunalne,

- zwiększa się wydatki o kwotę 5.400,00 zł na zakup tonerów do drukarek


- zmniejsza się wydatki o kwotę 17.550,00 zł   z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2010 rok wydatki.


25. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w  Dziale 801, Rozdział 80146 o kwotę 12.255,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2010 rok wydatki.

26. W Dziale 851, Rozdział 85154:


-  zwiększono wydatki o kwotę 2.325,00 zł na świadczenia społeczne


- zwiększono wydatki o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


- zmniejszono wydatki o kwotę 300,00 zł w § 4390 celem przeniesienia na w/w


27. Zwiększono wydatki w Dziale 852, Rozdział 85213 o kwotę 692,00 zł w celu zapłacenia ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych.


2. Zwiększono wydatki o kwotę 1.030,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzjami (Dział 852, Rozdział 85216)


29. W Dziale 852, Rozdział 85219:


- zwiększono wydatki o kwotę 6.770,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika


- zwiększono wydatki w § 4110 o kwotę 5.010,00 zł i w § 4120 o kwotę 340,00 zł na świadczenia społeczne i fundusz pracy


- zmniejszono wydatki w § 4280 o kwotę 80,00 zł i w § 6060 o kwotę 940,00 zł celem przeniesienia na w/w.


- w związku z realizacją  projektu „Lepsze jutro młodych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej przeniesiono kwotę 3.324,02 z  § 6067 do § 4217 i kwotę 175,98 z § 6069 do § 4219. Zmiana wynika z faktu iż otrzymana dotacja przeznaczona została na zadania bieżące a nie inwestycyjne. 

30. W dziale 852, Rozdział 85228:


- zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.068,00 zł


- zmniejszono wydatki w § 4010 o kwotę 13.220,00 zł, w § 4120 o kwotę 420,00 zł i w § 4280 o kwotę 250,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2010 rok wydatki.


31. Zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł na paczki dla dzieci podopiecznych (Dział 852, Rozdział 85295).


32. Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 27.870,00 zł w Dziale 853, Rozdział 85395 z uwagi na powstałe w ciągu roku oszczędności

33. Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 24.901,00 zł w Dziale 854, Rozdział 85401 z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2010 rok wydatki


34. Zwiększono wydatki o kwotę 11.500,00 zł na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorka (Dział 900, Rozdział 90001, § 4430)


35. Zmniejszono wydatki o kwotę 42.246,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszcalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mszczonów”  Mniejsze zapotrzebowanie środków w tym zadaniu było związane z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Spokojna i budowie zbiornika na Oczyszczalni Ścieków oraz ostatecznymi rozliczeniami z wykonawcami. (Dział 900, Rozdział 90001)

36. Zwiększono wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż opraw oświetleniowych (Dział 900, Rozdział 90015, § 4300)


37. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w Dziale 926, Rozdział 92604 o kwotę 26.589,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami


38. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 22.160,00 zł w Dziale 926, Rozdział 92605:

- § 2820 o kwotę 1.000,00 zł, zmiana spowodowana jest rozliczeniem stowarzyszenia z realizacji zadania nauki pływania


- § 3040 o kwotę 16.000,00 zł, w związku z brakiem złożonych wniosków na nagrody o szczególnym charakterze 


- § 3250 o kwotę 1.160,00 zł i § 4210 o kwotę 4.000,00 zł w związku z zaistniałymi oszczędnościami.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody zostały ustalone kwotą 40.619.207,71 zł, zaś wydatki kwotą 46.001.448,41 zł. Deficyt budżetowy został zmniejszony do kwoty 5.382.240,70 zł, co wpłynęło na zmniejszenie zapotrzebowania na kredyty o kwotę 476.164,50 zł do wysokości 1.021.407,19zł  (§ 952). 


Zmiany również wprowadziły korekty w stosownych załącznikach do uchwały budżetowej
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