UCHWAŁA NR XII/98/11
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 21 września 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. 1240z 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r, Nr 8, poz.322) wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 467.359,02 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 116.149,52 zł. Plan
dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 45.046.182,20 zł.
1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 365.269,87 zł i zmniejsza się o kwotę 116.149,52 , tj. do kwoty 42.610.018,96 zł,
2)dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 102.089,15 zł, tj. do kwoty 2.436.163,24 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 431.136,02 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 79.926,52 zł. Plan
wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 45.998.116,20 zł.
1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 208.801,02 zł i zmniejsza się o kwotę 69.326,52 zł , tj. do kwoty 37.540.018,20 zł,
2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 228.735,00 zł i zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł, tj. do kwoty 8.458.098,00 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią
Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały
Budżetowej pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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