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ZARZĄDZENIE NR 107/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 listopada 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  Szkoły  Podstawowej  w Bobrowcach,  Szkoły  Podstawowej 
w Piekarach, Szkoły Podstawowej we Wręczy, ZSP Osuchów, Przedszkola, Gimnazjum w Mszczonowie i 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
załączniki do zarządzenia
Zalacznik1.xlsx


zal nr 1





		załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 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

		710				Działalność usługowa		870,600.00		0.00		870,600.00

				71035		Cmentarze		28,000.00		0.00		28,000.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		3,000.00		200.00		3,200.00

				4300		zakup usług pozostałych		5,000.00		-200.00		4,800.00

		750				Adinistracja publiczna		4,512,328.00		0.00		4,512,328.00

				75022		Rady gmin		197,500.00		0.00		197,500.00

				4300		zakup usług pozostałych		19,600.00		16,900.00		36,500.00

				4700		szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej		16,900.00		-16,900.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,338,916.00		0.00		3,338,916.00

				4370		opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		25,130.00		-2,000.00		23,130.00

				4410		podróże służbowe krajowe		40,000.00		3,580.00		43,580.00

				4420		podróże służbowe zagraniczne		2,000.00		-1,580.00		420.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31,686.00		0.00		31,686.00

				75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1,873.00		0.00		1,873.00

				4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		1,592.00		0.48		1,592.48

				4110		składki na ubezpieczenia społeczne		242.00		-0.50		241.50

				4120		składki na Fundusz Pracy		39.00		0.02		39.02

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4,184,474.12		0.00		4,184,474.12

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		342,320.00		0.00		342,320.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		26,000.00		-5,100.00		20,900.00

				4300		zakup usług pozostałych		198,000.00		5,100.00		203,100.00



		Wydatki ogółem						47,983,430.28		0.00		47,983,430.28











































































zal nr 2





		załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 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		15,460,687.50		0.00		15,460,687.50

				80104		Przedszkola		2,108,974.00		0.00		2,108,974.00

				4177		wynagrodzenia bezosobowe		44,287.00		-1,200.00		43,087.00

				4179		wynagrodzenia bezosobowe		7,493.84		1,200.00		8,693.84

				4217		zakup materiałów i wyposażenia		2,970.00		-50.00		2,920.00

				4219		zakup materiałów i wyposażenia		524.00		50.00		574.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		546,384.00		0.00		546,384.00

				4210		zakup materiałów i wyposażenia		30,950.00		-1,000.00		29,950.00

				4300		zakup usług pozostałych		18,537.00		2,000.00		20,537.00

				4700		szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej		6,000.00		-1,000.00		5,000.00

				80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68,148.00		0.00		68,148.00

				4300		zakup usług pozostałych		21,900.00		-1,500.00		20,400.00

				4700		szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej		36,898.00		1,500.00		38,398.00

				80195		Pozozostała działalność		274,500.50		0.00		274,500.50

				4178		wynagrodzenia bezosobowe		2,571.25		-560.00		2,011.25

				4179		wynagrodzenia bezosobowe		1,140.60		-240.00		900.60

				4218		zakup materiałów i wyposażenia		109.20		-109.20		0.00

				4219		zakup materiałów i wyposażenia		46.80		-46.80		0.00

				4308		zakup usług pozostałych		267.75		669.20		936.95

				4309		zakup usług pozostałych		114.75		286.80		401.55

		Wydatki ogółem						47,983,430.28		0.00		47,983,430.28





		W Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 zmniejsza się w § 3240

		w SP Bobrowce o kwotę 1.280,00 zł, a zwiększa się w ZSP Osuchów o kwotę 80,00 zł,

		w ZOPO o kwotę 900,00 zł, w SP Piekary o kwotę 150,00 zł i w SP Wręcza o kwotę 150,00 zł

		z przeznczeniem na stypendia Burmistrza































































zal nr 3





		załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada  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		4,538,224.00		0.00		4,538,224.00

				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		386,400.00		0.00		386,400.00

				3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		14,800.00		6,280.00		21,080.00

				3250		stypendia różne		30,000.00		-6,280.00		23,720.00

		Wydatki ogółem						47,983,430.28		0.00		47,983,430.28













































































