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ZARZĄDZENIE NR 37/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 25 maja 2011 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2011 

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

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 

poz. 1240 z późń. zm.), zarządza się, 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(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r, Nr 8, poz.322) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 67.571,18 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
43.292.584,18 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67.571,18 zł tj. do kwoty 40.968.921,18 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały 
Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 69.671,18 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.100,00 zł 
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 44.244.518,18 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69.671,18 zł i zmniejsza się o kwotę 2.100,00 zł, tj. do kwoty 
35.993.828,18 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 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 
niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011 rok 

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do 
Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych odrębnymi ustawami. 

§ 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 37/11 z dnia 25 maja 2011 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik1.xls


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

		010		Rolnictwo i łowiectwo		0.00		67,571.18		67,571.18		67,571.18		67,571.18		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0.00		67,571.18		67,571.18		67,571.18		67,571.18		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		43,225,013.00		67,571.18		43,292,584.18		40,968,921.18		4,048,240.61		1,023,347.57		2,323,663.00		247,195.00		1,666,468.00



&RZałącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 37/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 25 maja 2011r



zal nr 2

						WYDATKI

								Planowane wydatki na 2011 r

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						z tego :

														bieżące		majątkowe

								Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie

		1		2		3		4						5		6

		010				Rolnictwo i łowiectwo		7,444.00		67,571.18		75,015.18		75,015.18		0.00

				01095		Pozostała działalność		0.00		67,571.18		67,571.18		67,571.18		0.00

		750				Administracja publiczna		4,225,403.00		0.00		4,225,403.00		4,164,299.00		61,104.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,834.00		0.00		319,834.00		0.00		0.00

		Wydatki ogółem						44,176,947.00		67,571.18		44,244,518.18		35,993,828.18		8,250,690.00



&RZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 25 maja 2011r



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

		010				Rolnictwo i łowiectwo		7,444.00		67,571.18		75,015.18		67,571.18		1,324.93		66,246.25		7,444.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				01095		Pozostała działalność		0.00		67,571.18		67,571.18		67,571.18		1,324.93		66,246.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,164,299.00		0.00		4,164,299.00		3,962,217.16		2,843,358.16		1,118,859.00		20,434.00		181,647.84		0.00		0.00		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,834.00		0.00		319,834.00		0.00		2,100.00		-2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,926,257.00		67,571.18		35,993,828.18		27,315,213.34		17,058,660.65		10,256,552.69		2,538,307.00		4,396,110.84		852,277.00		46,360.00		845,560.00



&RZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 25 maja 2011r



zal nr 4

		

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

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

																wydatki bieżące		wydatki majątkowe

		1		2		3		4		5		6				7		8

		010		01095		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		0.00		0.00		67,571.18		67,571.18		67,571.18		0.00

		750		75011		Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności  i Urzędu Stanu Cywilnego		116,953.00		116,953.00				116,953.00		116,953.00		0.00

		750		75056		Przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011		14,544.00		14,544.00				14,544.00		14,544.00		0.00

		751		75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		1,873.00		1,873.00				1,873.00		1,873.00		0.00

		751		75109		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Mszczonowe		4,321.00		4,321.00				4,321.00		4,321.00		0.00

		754		75414		Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00

		852		85212		Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego		2,964,000.00		2,964,000.00				2,964,000.00		2,964,000.00		0.00

		852		85213		Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków		7,000.00		7,000.00				7,000.00		7,000.00		0.00

		852		85228		Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną		36,000.00		36,000.00				36,000.00		36,000.00		0.00

		Ogółem								3,144,691.00		67,571.18		3,212,262.18		3,212,262.18		0



&RZałącznik Nr 4 do Zarzadzenia Nr 37/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 25 maja 2011r







