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ZARZĄDZENIE NR 78/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 sierpnia 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. 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  ZSP  Osuchów,  Przedszkola  Miejskiego  w Mszczonowie, 
Gimnazjum w Mszczonowie,  Zespołu Obsługi  Placówek Oświatowych 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 78/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
załączniki do zarządzenia
Zalacznik1.xlsx


zal nr 1

		załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 sierpnia 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		451,677.00		0.00		451,677.00

				50095		Pozostała działalność		451,677.00		0.00		451,677.00

				4260		zakup energii		2,000.00		-1,000.00		1,000.00

				4300		zakup usług pozostałych		15,000.00		1,000.00		16,000.00

		600				Transport i łącznosć		5,622,811.00		0.00		5,622,811.00

				60016		Drogi publiczne gminne		5,366,811.00		0.00		5,366,811.00

				6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1,032,540.00		-301,295.00		731,245.00

				6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		931,983.00		301,295.00		1,233,278.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		297,950.00		0.00		297,950.00

				70095		Pozostała działalnść		165,750.00		0.00		165,750.00

				4270		zakup usług remontowych		17,000.00		-10,000.00		7,000.00

				4300		zakup usług pozostałych		16,000.00		10,000.00		26,000.00

		750				Administracja publiczna		4,312,768.00		0.00		4,312,768.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		324,034.00		0.00		324,034.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		16,000.00		-70.00		15,930.00

				4280		zakup usług zdrowotnych		200.00		70.00		270.00

				75022		Rady gmin		197,500.00		0.00		197,500.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		8,500.00		1,000.00		9,500.00

				4300		zakup usług pozostałych		20,600.00		-1,000.00		19,600.00

		Wydatki ogółem						45,606,494.70		0.00		45,606,494.70











































































zal nr 2





		załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 sierpnia 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		15,100,365.00		0.00		15,100,365.00

				80101		Skoły podstawowe		7,932,979.00		0.00		7,932,979.00

				4350		zakup usług dostepu go sieci Internet		5,300.00		100.00		5,400.00

				4370		opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16,796.00		-100.00		16,696.00

				80104		Przedszkola		2,032,089.00		0.00		2,032,089.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		10,889.00		3,000.00		13,889.00

				4300		zakup usług pozostałych		40,000.00		-3,000.00		37,000.00

				80110		Gimnazja		3,391,272.00		0.00		3,391,272.00

				4350		zakup usług dostepu do sieci Internet		1,200.00		120.00		1,320.00

				4370		opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5,000.00		1,380.00		6,380.00

				4430		róże opłaty i składki		6,260.00		-1,500.00		4,760.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		442,240.00		0.00		442,240.00

				4280		zakup usług zdrowotnych		120.00		180.00		300.00

				4430		różne opłatyi składki		11,930.00		-180.00		11,750.00

		Wydatki ogółem						45,606,494.70		0.00		45,606,494.70



		W Dziale 801, Rozdział 80110:

		zmniejsza się w § 4040 o kwotę 222,00 zł w Gimnazjum w Mszczonowie, 

		a zwiększa się o kwotę 222,00 zł w ZSP Osuchów.



































































zal nr 3

		załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 sierpnia  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		4,530,703.00		0.00		4,530,703.00

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

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		192,820.00		800.00		193,620.00

				4300		zakup usług pozostałych		239,610.00		-2,000.00		237,610.00

				4410		podróże służbowe krajowe		10,100.00		1,200.00		11,300.00

		Wydatki ogółem						45,606,494.70		0.00		45,606,494.70













































































