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UCHWAŁA NR VI/31/11
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 14 lutego 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2011 

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.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 753.141,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
42.449.303,00 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 716.846,00 zł, tj. do kwoty 40.418.140,00 zł. 

2)dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36.295,00 zł, tj. do kwoty 2.031.163,00 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok”. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 753.141,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 
44.303.229,00 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29.044,00 zł , tj. do kwoty 35.399.179,00 zł. 

2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 724.097,00 zł, tj. do kwoty 8.904.050,00 zł 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 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 2011 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 2011 
rok”. 

5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Przychody i rozchody w 2011r”, poprzez: 

- zwiększenie przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki o kwotę 20.650,00 zł ( § 951) 

- zwiększenie rozchodów z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę 20.650,00 zł ( § 991) 

§ 3.2. otrzymuje brzmienie: „2. Przychody budżetu w wysokości 1.994.956,00 zł, rozchody w wysokości 
141.030,00 zł”. 

6. W § 12 dodaje się pkt 5 o brzmieniu: „5) udzielania pożyczek do wysokości 20.650,00 zł”. 

7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego”. 

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 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 2011 rok nieobjęte 
Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 
13 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą 
Finansową”. 
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10. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie 
z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan 
dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/31/11 z dnia 14 lutego 2011 r.

załączniki do uchwały

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/31/11 z dnia 14 lutego 2011 r.

uzasadnienie do uchwały

Zalacznik2.doc


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

		600		Transport i łączność		1,182,496.00		21,044.00		1,203,540.00		106,000.00		100,000.00		0.00		1,097,540.00		65,000.00		1,032,540.00

				dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezce realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego		78,956.00		21,044.00		100,000.00		21,044.00		21,044.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		630		Turystyka		103,700.00		340,117.00		443,817.00		303,822.00		0.00		303,822.00		139,995.00		0.00		139,995.00

				środki na dofinansowanie włsnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0.00		303,822.00		303,822.00		303,822.00		0.00		303,822.00		0.00		0.00		0.00

				środki na dofinansowanie włsnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		103,700.00		36,295.00		139,995.00		0.00		0.00		0.00		36,295.00		0.00		36,295.00

		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22,786,781.00		391,980.00		23,178,761.00		23,178,761.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek od nieruchomości		13,450,000.00		391,980.00		13,841,980.00		391,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		41,696,162.00		753,141.00		42,449,303.00		40,418,140.00		3,926,705.00		1,082,554.00		2,031,163.00		247,971.00		1,373,192.00
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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

		600				Transport i łaczność		5,127,688.00		21,044.00		5,148,732.00		1,716,048.00		3,432,684.00

				60014		Drogi publiczne powiatowe		234,956.00		21,044.00		256,000.00		21,044.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,043,536.00		8,000.00		4,051,536.00		3,990,432.00		61,104.00

				75023		Urzędy gmin		3,103,819.00		4,000.00		3,107,819.00		4,000.00		0.00

				75056		Spis powszechny i inne		0.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		0.00

		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		783,931.00		24,097.00		808,028.00		369,445.00		438,583.00

				85395		Pozostała działalność		783,931.00		24,097.00		808,028.00		0.00		24,097.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3,182,517.00		700,000.00		3,882,517.00		1,400,135.00		2,482,382.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35,967.00		660,000.00		695,967.00		0.00		660,000.00

				90002		Gospodarka odpadami		246,000.00		40,000.00		286,000.00		0.00		40,000.00

		Wydatki ogółem						43,550,088.00		753,141.00		44,303,229.00		35,399,179.00		8,904,050.00
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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

		600				Transport i łączność		1,695,004.00		21,044.00		1,716,048.00		1,716,048.00		0.00		1,716,048.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60014		Drogi publiczne powiatowe		78,956.00		21,044.00		100,000.00		21,044.00		0.00		21,044.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		3,982,432.00		8,000.00		3,990,432.00		3,797,432.00		2,823,732.00		973,700.00		20,000.00		173,000.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,053,819.00		4,000.00		3,057,819.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00

				75056		Spis powszechny i inne		0.00		4,000.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,370,135.00		29,044.00		35,399,179.00		26,695,906.00		17,029,029.00		9,666,877.00		2,525,301.00		4,375,900.00		910,152.00		46,360.00		845,560.00
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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

		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		414,486.00		24,097.00		438,583.00		438,583.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85395		Pozostała działalność		414,486.00		24,097.00		438,583.00		24,097.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,782,382.00		700,000.00		2,482,382.00		1,362,382.00		258,612.00		0.00		0.00		1,120,000.00

				90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód		0.00		660,000.00		660,000.00		660,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90002		Gospodarka odpadami		0.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						8,179,953.00		724,097.00		8,904,050.00		7,597,326.00		2,162,096.00		0.00		0.00		1,306,724.00
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zal nr 5

		

		Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota 2011 r		Zmiany +/-		Kwota po zmianach 2011

		1		2		3		4		5		6

		1.		Dochody				41,696,162.00		753,141.00		42,449,303.00

		2.		Wydatki				43,550,088.00		753,141.00		44,303,229.00

		3.		Wynik budżetu				-1,853,926.00				-1,853,926.00

		Przychody ogółem:						1,974,306.00		20,650.00		1,994,956.00

		1.		Kredyty		§ 952		1,000,000.00				1,000,000.00

		2.		Pożyczki		§ 952

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

		4.		Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951		33,600.00		20,650.00		54,250.00

		5.		Prywatyzacja majątku jst		§ 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957

		7.		Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931

		8.		Inne źródła (wolne środki)		§ 955		940,706.00				940,706.00

		Rozchody ogółem:						120,380.00		20,650.00		141,030.00

		1.		Spłaty kredytów		§ 992		38,480.00				38,480.00

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		81,900.00				81,900.00

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

		4.		Udzielone pożyczki		§ 991				20,650.00		20,650.00

		5.		Lokaty		§ 994

		6.		Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982

		7.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995
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zal nr 6

		

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

		Dział		Rozdział		Nazwa zadania		Dotacje
ogółem		Wydatki
ogółem		Zmiana        +/-		Plan po zmianie:

														Dotacje ogółem		Wydatki ogółem

		1		2		3		4		5				6		7

		600		60014		Utrzymanie dróg powiatowych w mieście		78,956.00		78,956.00		21,044.00		100,000.00		100,000.00

		Ogółem								78,956.00		21,044.00		100,000.00		100,000.00
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zal nr 7

		

		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		-28,882.89		8,724,000.00		1 120 000,00 - dotacja na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej w m. Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Osuchów.		8,466,470.00		0.00		228,647.11

		Ogółem				-28,882.89		8,724,000.00		1,120,000.00		8,466,470.00		0.00		228,647.11
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zal nr 8

		

		Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

																						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 2011		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		500		50095		Modernizacja Targowiska przy ulicy Morelowej		671,329.00		454,377.00		454,377.00		0.00		A.  0,00
B.  0,00
C.  0,00		0.00		Urząd Miejski

		2		600		60016		Budowa chodnika w ulicy Wschodniej		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		3		600		60016		Budow drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek		200,000.00		200,000.00		135,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  65.000,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		4		600		60016		Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie		2,311,443.00		1,876,684.00		444,144.00		400,000.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		1,032,540.00		Urząd Miejski

		5		700		70005		Zakupy nieruchomości		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		6		750		75023		Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki		50,000.00		50,000.00		50,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		7		801		80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie		244,700.00		244,700.00		129,250.00		0.00		A. 115.450,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		8		801		80101		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osuchowie		135,200.00		135,200.00		71,350.00		0.00		A. 63.850,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		9		801		80101		Zaklup sprzętu i tablicy multimedialnej		18,400.00		18,400.00		18,400.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Szkoły Podstawowe

		10		801		80195		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"		23,300.00		23,300.00		0.00		0.00		A. 3.495,00 
B.  0,00
C. 0,00		19,805.00		Gminne Centrum Informacji

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		11		851		85154		Zakup komputera na Świetlicę Środowiskową		3,200.00		3,200.00		3,200.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		12		852		85219		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Lepsze jutro młodych"		3,500.00		3,500.00		0.00		0.00		A. 176,00                     B. 0,00                     C. 0,00		3,324.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		13		852		85219		Zakup sprzętu komputerowego		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		A. 0,00 
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		14		853		85395		Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji		870,044.00		432,583.00		432,583.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		15		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

				900		90001		Opracowanie dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP oraz opracowanie studium wykonanlności dla zadań związanych z gospodarka ściekową		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		16		900		90002		Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonanlności dla zadania rekultywacja składowiska odpadów		40,000.00		40,000.00		40,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		17		900		90004		Odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		18		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego: osiedle "Tarczyńska II" ulica Generała Andersa, ulica Spacerowa w m. Sosnowica, Pawłowice		103,770.00		103,770.00		103,770.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		19		900		90015		Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego		200,000.00		200,000.00		200,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		20		926		92604		Zakup kotar dzielących sektory do Hali Sportowej i klimatyzatora		28,000.00		28,000.00		28,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		Ogółem								5,243,886.00		4,154,714.00		2,451,074.00		400,000.00		247,971.00		1,055,669.00		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
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zal nr 9

		

		Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

		Lp.		Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody		Wydatki

		1		2		3		4

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie		200.00		200.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach		500.00		500.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie		100.00		100.00

				"zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wreczy		200.00		200.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie		4,300.00		4,300.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie		500.00		500.00

		Ogółem				5,800.00		5,800.00
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Uzasadnienie


do Uchwały Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie


z dnia 14 lutego 2011r

Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok dotyczą następujących elementów:


Po stronie dochodowej budżetu:


1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 21.044,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Żyrardowskiego na 2011 rok z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym  porozumieniem między Gminą a Powiatem (Dział 600, Rozdział 60014, § 2320) 

2. W związku z niezrealizowaniem wniosku o płatność złożonego w 2010 roku dla zadania „Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów", kwoty dotacji z tego wniosku podwyższą dochody roku 2011 (Dział 630, Rozdział 63003, § 2708 – 303.822,00 zł, § 6298 – 36.295,00 zł)


3. W Dziale 756 zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości :


- od osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł   (Rozdział 75615)

- od osób fizycznych o kwotę 191.980,00 zł (Rozdział 75616)


w związku z większym rzeczywistym wykonaniem tych pozycji w roku 2010 niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2011 rok

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono wydatki o kwotę 21.044,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta (Dział 600, Rozdział 60014, § 4300)


2. W związku z potrzebą dokonania korekty wydatków poniesionych na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2010, zwiększono wydatki o kwotę 4.000,00 zł (Dział 750, Rozdział 75023, § 3020)

3. W związku z koniecznością dokonania zwrotu nienależnie pobranych składek od dodatków spisowych wypłaconych członkom Gminnego Biura Spisowego za prace związane                         z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zwiększono wydatki o kwotę 4.000,00 zł (Dział 750, Rozdział 75056, § 2910)

4. Zwiększono o kwotę 24.097,00 zł wydatki na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji”. Zmiana spowodowana jest wyższymi niż planowano kosztami wyposażenia placówki, pokryciem kosztów przyłącza energetycznego i audytu energetycznego (Dział 853, Rozdział 85395, § 6050)


5.  W Dziale 900, Rozdział 90001:


-  wprowadzono do budżetu gminy Mszczonów środki w kwocie 630.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich”.


W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizacje tego zadania przetarg na wykonawstwo została ogłoszony nie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a przez Gminę jako beneficjenta.

- wprowadzono do budżetu gminy Mszczonów środki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP oraz opracowanie studium wykonalności dla zadań związanych z gospodarka ściekową”


6. W związku z ogłoszeniem konkursu na Ochronę powierzchni ziemi w Dziale 900, Rozdział 90002 ujęto kwotę 40.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla zadania rekultywacja składowiska odpadów”.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody zostały ustalone kwotą 42.449.303,00 zł, zaś wydatki kwotą 44.303.229,00 zł. Deficyt budżetowy nie został zmieniony i wynosi 1. 853.926,00 zł

Zwiększeniu uległy przychody budżetu do kwoty 1.994.956,00 zł  i rozchody budżetu do kwoty 141.030,00 zł  w związku z udzieleniem pożyczki dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie w wysokości 20. 650,00 zł., która zostanie zwrócona przez Stowarzyszenie w bieżącym roku budżetowym.

Zmiany również wprowadziły korekty w stosownych załącznikach do uchwały budżetowej.
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