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ZARZĄDZENIE NR 20/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 marca 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. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 

poz. 1241 z późń. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, Szkoły Podstawowej 
w Lutówce, Szkoły Podstawowej we Wręczy, ZSP Osuchów oraz Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia 

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

mgr inż. Jóżef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/11 z dnia 31 marca 2011 r.

załączniki do zarzadzenia

Zalacznik1.xls


Arkusz1

		

		załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca  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		4,086,536.00		0.00		4,086,536.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		387,108.00		0.00		387,108.00

				4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		76,300.00		557.73		76,857.73

				4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne		6,500.00		-557.73		5,942.27

		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		808,028.00		0.00		808,028.00

				85395		Pozostała działalność		808,028.00		0.00		808,028.00

				4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		178,190.00		715.18		178,905.18

				4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne		15,000.00		-715.18		14,284.82

		Wydatki ogółem						43,878,083.00		0.00		43,878,083.00





Arkusz2

		

		załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20 /11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 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		15,148,918.00		0.00		15,148,918.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,967,040.00		0.00		7,967,040.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		259,150.00		-344.00		258,806.00

				4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4,640.00		4.00		4,644.00

				4370		opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16,800.00		-4.00		16,796.00

				4430		różne opłaty i składki		5,850.00		344.00		6,194.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		417,520.00		0.00		417,520.00

				4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne		26,050.00		4,077.00		30,127.00

				4110		składki na ubezpieczenia społeczne		57,600.00		-4,077.00		53,523.00

				80104		Przedszkola		1,980,453.00		0.00		1,980,453.00

				4117		składki na ubezpieczenia społeczne		35,603.00		-245.00		35,358.00

				4119		składki na ubezpieczenia społeczne		6,284.00		245.00		6,529.00

				4127		składki na Fundusz Pracy		4,750.00		-27.00		4,723.00

				4129		składki na Fundusz Pracy		845.00		27.00		872.00

				4177		wynagrodzenia bezosobowe		42,808.00		272.00		43,080.00

				4179		wynagrodzenia bezosobowe		7,552.00		-272.00		7,280.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		10,734.00		-75.00		10,659.00

				4280		zakup usług zdrowotnych		1,000.00		-100.00		900.00

				4430		różne opłaty i składki		1,166.00		75.00		1,241.00

				4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej		500.00		100.00		600.00

		Wydatki ogółem						43,878,083.00		0.00		43,878,083.00





Arkusz3

		

		załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 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		4,086,536.00		0.00		4,086,536.00

				75022		Rady gmin		197,500.00		0.00		197,500.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		5,500.00		2,000.00		7,500.00

				4300		zakup usług pozostałych		23,600.00		-2,000.00		21,600.00

				75023		Urzędy gmin		3,107,819.00		0.00		3,107,819.00

				4300		zakup usług pozostałych		144,000.00		18,000.00		162,000.00

				4430		różne opłaty i składki		34,000.00		-18,000.00		16,000.00

		Wydatki ogółem						43,878,083.00		0.00		43,878,083.00









