ZARZĄDZENIE NR 94/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 31 października 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. 222 ust. 4, 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 47.135,00 zł i zmniejsza się o kwotę 438,00 zł. Plan dochodów
budżetu Gminy ogółem wynosi 46.709.473,20 zł.
1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.135,00 zł i zmniejsza się o kwotę 438,00 zł tj. do kwoty
42.835.295,96 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 83.554,00 zł i zmniejsza się o kwotę 36.857,00 zł . Plan wydatków
budżetu Gminy ogółem wynosi 47.661.407,20 zł.
1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 83.554,00 zł i zmniejsza się o kwotę 36.857,00 zł, tj. do kwoty
38.490.841,20 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
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