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ZARZĄDZENIE NR 52/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 czerwca 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 oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późń. zm.), zarządza się, co następuje: 

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

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

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik1.xls


zal nr 1

		

		załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 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

		500				Handel		484,677.00		0.00		484,677.00

				50095		Pozostała działalność		484,677.00		0.00		484,677.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		2,000.00		-1,500.00		500.00

				4260		zakup energii		2,500.00		-500.00		2,000.00

				4300		zakup usług pozostałych		13,000.00		2,000.00		15,000.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		297,950.00		0.00		297,950.00

				70095		Pozostała działalność		165,750.00		0.00		165,750.00

				4270		zakup usług remontowych		20,000.00		-3,000.00		17,000.00

				4300		zakup usług pozostałych		13,000.00		3,000.00		16,000.00

		750				Administracja publiczna		4,273,003.00		0.00		4,273,003.00

				75022		Rady gmin		197,500.00		0.00		197,500.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		7,500.00		1,000.00		8,500.00

				4300		zakup usług pozostałych		21,600.00		-1,000.00		20,600.00

				75023		Urzędy gmin		3,148,179.00		0.00		3,148,179.00

				4350		zakup usług dostepu do sieci Internet		1,000.00		1,000.00		2,000.00

				4370		opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26,130.00		-1,000.00		25,130.00

		851				Ochrona zdrowia		365,260.00		0.00		365,260.00

				85195		Pozostała działalność		174,260.00		0.00		174,260.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		24,000.00		-4,000.00		20,000.00

				4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1,000.00		4,000.00		5,000.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3,994,308.00		0.00		3,994,308.00

				90095		Pozostała działalność		98,293.00		0.00		98,293.00

				4307		zakup usług pozostałych		0.00		1,300.00		1,300.00

				4427		podróże służbowe zagraniczne		6,725.00		-1,300.00		5,425.00

		Wydatki ogółem						45,175,864.18		0.00		45,175,864.18





zal nr 2

		

		załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 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

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		241,453.00		0.00		241,453.00

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		79,103.00		0.00		79,103.00

				3240		stypendia dla uczniów		79,103.00		0.00		79,103.00

		Wydatki ogółem						45,175,864.18		0.00		45,175,864.18

		Zwieksza się w paragrafie 3240 z przeznczeniem na stypendia motywacyjne w Gimnazjum

		w Mszczonowie o kwotę 2.980,00 zł, w ZSP Osuchów o kwotę 1.490,00 zł, w SP Wręcza

		o kwotę 290,00 zł oraz w SP Piekary o kwotę 30,00 zł a zmniejsza się w SP Mszczonów

		o kwotę 4.790,00 zł





zal nr 3

		

		załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2011r

						WYDATKI

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

				paragraf

		1		2		3		4		5		6

		926				Kultura fizyczna		4,644,207.00		0.00		4,644,207.00

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

				4350		zakup usług dostepu do sieci Internet		5,120.00		-370.00		4,750.00

				4530		podatek od towarów i usług (VAT)		132,200.00		370.00		132,570.00

		Wydatki ogółem						45,175,864.18		0.00		45,175,864.18









