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ZARZĄDZENIE NR 80/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 8 września 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, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. 

U.  Nr  157  poz.  1240  z późń.  zm.)  oraz  §  12  pkt  2 Uchwały  Nr  IV/14/10  Rady Miejskiej  w Mszczonowie  z dnia  29 

grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2011 rok (zm. Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej 

w Mszczonowie z dnia 25 maja 2011r), 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  12.412,00  zł.  Plan  dochodów  budżetu  Gminy  ogółem  wynosi 
44.694.972,70 zł. 

1)dochody bieżące  zwiększa  się o kwotę 12.412,00  zł  tj.  do kwoty 42.360.898,61  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 73.862,00 zł i zmniejsza się o kwotę 61.450,00 zł . Plan wydatków budżetu 
Gminy ogółem wynosi 45.646.906,70 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 67.262,00 zł i zmniejsza się o kwotę 54.850,00 zł, tj. do kwoty 37.400.543,70 
zł. 

2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.600,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.600,00 zł, tj. do kwoty 8.246.363,00 
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. Zmiany w wydatkach  budżetu  obejmują  zmiany  planu wydatków majątkowych,  zgodnie  z Załącznikiem  nr  4 do 
niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011 rok”. 

5. Dokonuje  się  zmian  w załączniku  Nr  5 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”. 

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania  inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią 
Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały 
Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową”. 

§ 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 80/11 z dnia 8 września 2011 r.
załączniki do zarządzenia
Zalacznik1.xlsx


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

		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa		6,194.00		12,412.00		18,606.00		18,606.00		18,606.00		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		6,194.00		12,412.00		18,606.00		12,412.00		12,412.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		44,682,560.70		12,412.00		44,694,972.70		42,360,898.61		4,204,892.64		1,252,847.57		2,334,074.09		245,606.09		1,666,468.00

										                         





















Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 8 września 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

		710				Działalność usługowa		855,600.00		0.00		855,600.00		855,600.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		842,600.00		0.00		842,600.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,345,480.00		0.00		4,345,480.00		4,240,976.00		104,504.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		553,518.00		0.00		553,518.00		0.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6,194.00		12,412.00		18,606.00		18,606.00		0.00

				75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0.00		12,412.00		12,412.00		12,412.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4,015,640.52		0.00		4,015,640.52		1,539,258.52		2,476,382.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		276,600.00		6,600.00		283,200.00		0.00		6,600.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		876,770.00		-6,600.00		870,170.00		0.00		-6,600.00

		Wydatki ogółem						45,634,494.70		12,412.00		45,646,906.70		37,400,543.70		8,246,363.00

























Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 8 września 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

		710				Działalność usługowa		855,600.00		0.00		855,600.00		855,600.00		67,400.00		788,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		842,600.00		0.00		842,600.00		0.00		40,000.00		-40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,240,976.00		0.00		4,240,976.00		4,001,329.60		2,875,644.51		1,125,685.09		20,434.00		194,212.40		25,000.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		553,518.00		0.00		553,518.00		0.00		14,850.00		-14,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6,194.00		12,412.00		18,606.00		15,746.00		8,262.56		7,483.44		0.00		2,860.00		0.00		0.00		0.00

				75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0.00		12,412.00		12,412.00		12,412.00		5,222.00		7,190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						37,388,131.70		12,412.00		37,400,543.70		28,288,869.30		17,162,074.00		11,126,795.30		2,619,102.00		4,453,375.40		1,147,277.00		46,360.00		845,560.00





























Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 8 września 2011r	




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

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2,476,382.00		0.00		2,476,382.00		1,356,382.00		258,612.00		0.00		0.00		1,120,000.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100,000.00		6,600.00		106,600.00		6,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		281,770.00		-6,600.00		275,170.00		-6,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						8,246,363.00		0.00		8,246,363.00		6,920,639.00		2,735,531.00		0.00		0.00		1,325,724.00





















Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 8 września 2011r	




zal nr 5



		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		67,571.18		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		28,521.00		28,521.00				28,521.00		28,521.00		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		75108		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP		0.00		0.00		12,412.00		12,412.00		12,412.00		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		38,500.00		38,500.00				38,500.00		38,500.00		0.00

		Ogółem								3,228,739.18		12,412.00		3,241,151.18		3,241,151.18		0





Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 80/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 8 września 2011r	




zal nr 6

		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		150		15013		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"		19,300.00		19,300.00		0.00		0.00		A. 2.895,00 
B.  0,00
C. 0,00		16,405.00		Gminne Centrum Informacji

		2		500		50095		Modernizacja Targowiska przy ulicy Morelowej		638,329.00		421,377.00		421,377.00		0.00		A.  0,00
B.  0,00
C.  0,00		0.00		Urząd Miejski

		3		600		60016		Budowa chodnika w ulicy Wschodniej		104,894.00		104,894.00		104,894.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		4		600		60016		Budowa drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek		261,000.00		261,000.00		203,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  58.000,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		5		600		60016		Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie		2,399,282.00		1,964,523.00		682,808.00		249,175.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		1,032,540.00		Urząd Miejski

		6		600		60016		Zakup wiaty przystankowej we wsi Grabce Towarzystwo		3,650.00		3,650.00		3,650.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		7		630		63003		Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów"		263,036.00		38,200.00		38,200.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		8		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

		9		750		75023		Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki i klimatyzacji serwerowej		93,400.00		93,400.00		93,400.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski 

		10		754		75412		Zakup pompy szlamowej i smoka ssawnego dla OSP w Mszczonowie		8,450.00		8,450.00		8,450.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		11		801		80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie		205,077.00		205,077.00		89,627.00		0.00		A. 115.450,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		12		801		80101		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osuchowie		124,412.00		124,412.00		60,562.00		0.00		A. 63.850,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		13		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





		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		14		801		80104		Zakup klimatyzatora do pomieszczenia chłodni w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie		4,305.00		4,305.00		4,305.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Przedszkole

		15		801		80195		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00 
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Gminne Centrum Informacji

		16		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

		17		852		85219		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Lepsze jutro młodych"		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                    B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		18		852		85219		Zakup sprzętu komputerowego		5,550.00		5,550.00		5,550.00		0.00		A. 0,00 
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		19		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

		20		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

		21		900		90001		Opracowanie dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP oraz opracowanie studium wykonalności i dokumentacji dla zadań związanych z gospodarka ściekową		46,000.00		46,000.00		46,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		22		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

		23		900		90004		Odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza		106,600.00		106,600.00		106,600.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		24		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

		25		900		90015		Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego		171,400.00		171,400.00		171,400.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		26		926		92601		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary		454,896.00		454,896.00		154,896.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		300,000.00		Urząd Miejski

		27		926		92604		Modernizacja instalacji centralnego orzewania i ciepłej wody użytkowej - hala sportowa		8,650.00		8,650.00		8,650.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji





		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		28		926		92604		Modernizacja opomiarowania instalacji węzła cieplnego - Kompleks Basenów Termalnych		9,880.00		9,880.00		9,880.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		29		926		92604		Rozbudowa instalacji elektrycznej - Kompleks Basenów Termalnych		59,040.00		59,040.00		59,040.00		0.00		A. 0,00                      B. 0,00                        C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		30		926		92604		Zakup klimatyzatora i pompowanego balonu reklamowego Kompleksu Basenów Termalnych		17,470.00		17,470.00		17,470.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		Ogółem								6,146,035.00		4,832,027.00		2,993,712.00		249,175.00		240,195.00		1,348,945.00		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 









Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 80/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 8 września 2011r	








