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ZARZĄDZENIE NR 108/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 listopada 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 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  18.200,00  zł.  Plan  dochodów  budżetu  Gminy  ogółem  wynosi 
47.049.696,28 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.200,00 zł, tj. do kwoty 43.167.499,04 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 67.185,00 zł  i zmniejsza się o kwotę 48.985,00 zł  . Plan wydatków 
budżetu Gminy ogółem wynosi 48.001.630,28 zł. 

1)wydatki  bieżące  zwiększa  się  o kwotę  67.185,00  zł  i zmniejsza  się  o kwotę  48.985,00  zł,  tj.  do  kwoty 
38.776.504,28 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”. 

5. Dokonuje  się  zmian  w załączniku  Nr  5 do  niniejszego  zarządzenia,  zmieniającym  załącznik  Nr  7 do 
Uchwały  Budżetowej  pn.  „Dochody  z tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz 
wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w gminnym  programie  profilaktyki  i rozwiązywania  problemów 
alkoholowych”. 

6. Dokonuje  się  zmian  w załączniku  Nr  6 do  niniejszego  zarządzenia,  zmieniającym  załącznik  Nr  8 do 
Uchwały  Budżetowej  pn.  „Wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w gminnym  programie  przeciwdziałania 
narkomanii”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 108/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
załaczniki 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

		852		Pomoc społeczna		3,789,378.00		18,200.00		3,807,578.00		3,807,578.00		3,659,979.02		118,998.98		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		607,416.00		4,500.00		611,916.00		4,500.00		4,500.00		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		3,028,062.00		13,700.00		3,041,762.00		13,700.00		13,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		47,031,496.28		18,200.00		47,049,696.28		43,167,499.04		4,388,531.12		1,273,071.52		3,882,197.24		309,456.09		1,666,468.00

























Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 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

		600				Transport i łaczność		6,134,050.00		0.00		6,134,050.00		2,476,330.00		3,657,720.00

				60016		Drogi publiczne gminne		5,878,050.00		0.00		5,878,050.00		0.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		1,147,350.00		0.00		1,147,350.00		238,950.00		908,400.00

				70095		Pozostała działalność		206,750.00		0.00		206,750.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,512,328.00		0.00		4,512,328.00		4,413,224.00		99,104.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,034.00		0.00		319,034.00		0.00		0.00

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

				75108		Wybory do Sejmu i Senatu		25,492.00		0.00		25,492.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		448,498.00		0.00		448,498.00		381,098.00		67,400.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		402,698.00		0.00		402,698.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		15,460,687.50		0.00		15,460,687.50		14,947,814.50		512,873.00

				80101		Szkoły podstawowe		8,168,470.00		600.00		8,169,070.00		600.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,108,974.00		39,000.00		2,147,974.00		39,000.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,391,392.00		-39,600.00		3,351,792.00		-39,600.00		0.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		463,890.00		-1,000.00		462,890.00		-1,000.00		0.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		546,384.00		1,000.00		547,384.00		1,000.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		376,760.00		0.00		376,760.00		373,560.00		3,200.00

				85153		Zwalczanie narkomanii		8,500.00		-922.00		7,578.00		-922.00		0.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		188,000.00		922.00		188,922.00		922.00		0.00

				85195		Pozostała działalność		180,260.00		0.00		180,260.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,067,680.00		18,200.00		5,085,880.00		5,080,330.00		5,550.00

				85202		Domy pomocy społecznej		50,000.00		4,744.00		54,744.00		4,744.00		0.00







		1		2		3				4				5		6

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3,048,371.00		820.00		3,049,191.00		820.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		310,250.00		11,479.00		321,729.00		11,479.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		132,250.00		-1,823.00		130,427.00		-1,823.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		809,854.00		6,120.00		815,974.00		6,120.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207,817.00		-2,440.00		205,377.00		-2,440.00		0.00

				85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		453,400.00		-3,200.00		450,200.00		-3,200.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		292,981.00		0.00		292,981.00		292,981.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		158,389.00		0.00		158,389.00		0.00		0.00

		Wydatki ogółem						47,983,430.28		18,200.00		48,001,630.28		38,776,504.28		9,225,126.00

























Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 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

		600				Transport i łaczność		2,476,330.00		0.00		2,476,330.00		2,476,330.00		1,170.00		2,475,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60016		Drogi publiczne gminne		2,376,330.00		0.00		2,376,330.00		0.00		1,170.00		-1,170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		238,950.00		0.00		238,950.00		238,950.00		11,110.00		227,840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70095		Pozostała działalność		206,750.00		0.00		206,750.00		0.00		50.00		-50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,413,224.00		0.00		4,413,224.00		4,176,237.60		2,939,087.51		1,237,150.09		20,434.00		191,552.40		25,000.00		0.00		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,034.00		0.00		319,034.00		-1,440.00		0.00		-1,440.00		0.00		1,440.00		0.00		0.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31,686.00		0.00		31,686.00		15,746.00		8,209.50		7,536.50		0.00		15,940.00		0.00		0.00		0.00

				75108		Wybory do Sejmu i Senatu		25,492.00		0.00		25,492.00		0.00		-53.06		53.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		381,098.00		0.00		381,098.00		286,098.00		16,700.00		269,398.00		45,000.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		335,298.00		0.00		335,298.00		0.00		-550.00		550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,947,814.50		0.00		14,947,814.50		13,474,389.00		10,943,808.00		2,530,581.00		518,049.00		340,741.00		614,635.50		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,660,517.00		600.00		7,661,117.00		3,600.00		-1,200.00		4,800.00		0.00		-3,000.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,104,054.00		39,000.00		2,143,054.00		39,900.00		39,000.00		900.00		0.00		-900.00		0.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,391,392.00		-39,600.00		3,351,792.00		-39,600.00		-39,000.00		-600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		463,890.00		-1,000.00		462,890.00		-1,000.00		-9,000.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		546,384.00		1,000.00		547,384.00		3,000.00		1,000.00		2,000.00		0.00		-2,000.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		373,560.00		0.00		373,560.00		333,860.00		133,560.00		200,300.00		0.00		39,700.00		0.00		0.00		0.00

				85153		Zwalczanie narkomanii		8,500.00		-922.00		7,578.00		-922.00		0.00		-922.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		184,800.00		922.00		185,722.00		2,222.00		-100.00		2,322.00				-1,300.00

				85195		Pozostała działalność		180,260.00		0.00		180,260.00		0.00		-1,500.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,062,130.00		18,200.00		5,080,330.00		1,149,174.00		936,387.00		212,787.00		70,000.00		3,721,156.00		140,000.00		0.00		0.00

				85202		Domy pomocy społecznej		50,000.00		4,744.00		54,744.00		4,744.00		0.00		4,744.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3,048,371.00		820.00		3,049,191.00		820.00		820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		310,250.00		11,479.00		321,729.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11,479.00		0.00		0.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		132,250.00		-1,823.00		130,427.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-1,823.00		0.00		0.00		0.00

				85219		Osrodki pomocy społecznej		804,304.00		6,120.00		810,424.00		6,120.00		6,480.00		-360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





		1		2		3				4				5		6		7		8		9		10		11		12

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207,817.00		-2,440.00		205,377.00		-2,440.00		-2,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0.00		2,500.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		453,400.00		-3,200.00		450,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-3,200.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		292,981.00		0.00		292,981.00		152,889.00		143,030.00		9,859.00		0.00		140,092.00		0.00		0.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		158,389.00		0.00		158,389.00		-600.00		-600.00		0.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						38,758,304.28		18,200.00		38,776,504.28		29,517,583.78		17,247,932.71		12,269,651.07		2,635,408.00		4,562,741.40		1,168,851.10		46,360.00		845,560.00













						 















Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 2011r	




zal nr 4



		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		154,152.66		154,152.66				154,152.66		154,152.66		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		25,492.00		25,492.00				25,492.00		25,492.00		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		2,983,000.00		2,983,000.00				2,983,000.00		2,983,000.00		0.00

		852		85213		Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków		7,000.00		5,522.00				7,000.00		5,522.00		0.00

		852		85228		Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną		38,500.00		39,540.00				38,500.00		39,540.00		0.00

		852		85278		Wypłata zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych		0.00		0.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00

		852		85295		Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania		0.00		0.00		11,200.00		11,200.00		11,200.00		0.00

		Ogółem								3,359,374.66		13,700.00		3,373,074.66		3,373,074.66		0
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zal nr 5



		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych



		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa		Kwota		Zmiana +/-		Plan po zmianie

		I.		DOCHODY

		1		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		196,500.00		0.00		196,500.00

						75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		196,500.00		0.00		196,500.00

		II.		WYDATKI

		1		851				Ochrona zdrowia		188,000.00		922.00		188,922.00

						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		188,000.00		922.00		188,922.00
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zal nr 6



		Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii



		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa		Kwota		Zmiana +/-		Plan po zmianie

		1		851				Ochrona zdrowia		8,500.00		-922.00		7,578.00

						85153		Zwalczanie narkomanii		8,500.00		-922.00		7,578.00
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