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ZARZĄDZENIE NR 116/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 9 grudnia 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. Zmniejsza  się  dochody  budżetu  o kwotę  12.847,00  zł.  Plan  dochodów  budżetu  Gminy  ogółem  wynosi 
47.036.849,28 zł. 

1)dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 12.847,00 zł, tj. do kwoty 43.154.652,04 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  2.746,00  zł  i zmniejsza  się  o kwotę  15.593,00  zł  .  Plan wydatków 
budżetu Gminy ogółem wynosi 47.988.783,28 zł. 

1)wydatki  bieżące  zwiększa  się  o kwotę  2.746,00  zł  i zmniejsza  się  o kwotę  15.593,00  zł,  tj.  do  kwoty 
38.763.657,28 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”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 116/11 z dnia 9 grudnia 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		3,807,578.00		-12,847.00		3,794,731.00		3,794,731.00		3,647,132.02		118,998.98		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		3,041,762.00		-2,679.00		3,039,083.00		-2,679.00		-2,679.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		611,916.00		-10,168.00		601,748.00		-10,168.00		-10,168.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		47,049,696.28		-12,847.00		47,036,849.28		43,154,652.04		4,375,684.12		1,273,071.52		3,882,197.24		309,456.09		1,666,468.00
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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

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

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

		852				Pomoc społeczna		5,085,880.00		-12,847.00		5,073,033.00		5,067,483.00		5,550.00

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3,049,191.00		-2,679.00		3,046,512.00		-2,679.00		0.00

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15,738.00		834.00		16,572.00		834.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		130,427.00		-7,914.00		122,513.00		-7,914.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		815,974.00		1,912.00		817,886.00		1,912.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		450,200.00		-5,000.00		445,200.00		-5,000.00		0.00

		Wydatki ogółem						48,001,630.28		-12,847.00		47,988,783.28		38,763,657.28		9,225,126.00
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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

		851				Ochrona zdrowia		373,560.00		0.00		373,560.00		333,860.00		129,560.00		204,300.00		0.00		39,700.00		0.00		0.00		0.00

				85195		Pozostała działalność		180,260.00		0.00		180,260.00		0.00		-4,000.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,080,330.00		-12,847.00		5,067,483.00		1,151,920.00		922,561.00		229,359.00		70,000.00		3,705,563.00		140,000.00		0.00		0.00

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3,049,191.00		-2,679.00		3,046,512.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-2,679.00		0.00		0.00		0.00

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15,738.00		834.00		16,572.00		834.00		-15,738.00		16,572.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		130,427.00		-7,914.00		122,513.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-7,914.00		0.00		0.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		810,424.00		1,912.00		812,336.00		1,912.00		1,912.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		450,200.00		-5,000.00		445,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-5,000.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						38,776,504.28		-12,847.00		38,763,657.28		29,520,329.78		17,230,106.71		12,290,223.07		2,635,408.00		4,547,148.40		1,168,851.10		46,360.00		845,560.00
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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		-2,679.00		2,980,321.00		2,980,321.00		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		2,500.00		2,500.00				2,500.00		2,500.00		0.00

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

		Ogółem								3,373,074.66		-2,679.00		3,370,395.66		3,370,395.66		0
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