
Id: NGQNUVOJCPEDIYACXEZAMKJHB. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR XVII/131/11
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 28 grudnia 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 993.329,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.716.373,00 
zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.313.805,28 zł. 

1)dochody  bieżące  zwiększa  się  o kwotę  599.330,00  zł  i zmniejsza  się  o kwotę  998.645,00,  tj.  do  kwoty 
42.755.337,04 zł. 

2)dochody  majątkowe  zwiększa  się  o kwotę  393.999,00  zł  i zmniejsza  się  o kwotę  717.728,00,  tj.  do  kwoty 
3.558.468,24 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 103.057,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 826.101,00 zł. 
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 47.265.739,28 zł. 

1)wydatki  bieżące  zwiększa  się  o kwotę  102.897,00  zł  i zmniejsza  się  o kwotę  259.517,00  zł  ,  tj.  do  kwoty 
38.607.037,28 zł. 

2)wydatki  majątkowe  zwiększa  się  o kwotę  36.760,00  zł  i zmniejsza  się  o kwotę  603.184,00  zł,  tj.  do  kwoty 
8.658.702,00 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. Dokonuje  się  zmian  w załączniku  Nr  5 do  niniejszej  uchwały,  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 niniejszej  uchwały,  zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały 
Budżetowej  pn.  „Dotacje  celowe  dla  podmiotów  zaliczanych  i niezaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych 
w 2011r”. 

7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”. 

8. Wprowadza  się  zmiany  w wydatkach  budżetu  Gminy  na  zadania  inwestycyjne  na  2011  rok  nieobjęte 
Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 
do  Uchwały  Budżetowej  pn.  „Wydatki  na  zadania  inwestycyjne  na  2011  rok  nie  objęte  Wieloletnią  Prognozą 
Finansową”. 
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9. Dokonuje  się  zmian w załączniku Nr 9 do niniejszej  uchwały,  zmieniającym załącznik Nr 14 do Uchwały 
Budżetowej pn.” Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ 

Marek Zientek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/131/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
załączniki do uchwały
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

		10		Rolnictwo i łowiectwo		154,152.66		390,960.00		545,112.66		154,912.66		154,152.66		0.00		390,200.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych opłat		0.00		760.00		760.00		760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0.00		390,200.00		390,200.00		0.00		0.00		0.00		390,200.00		0.00		0.00

		600		Transport i łaczność		1,221,786.00		2,690.00		1,224,476.00		133,936.00		100,000.00		0.00		1,090,540.00		58,000.00		1,032,540.00

				wpływy z różnych dochodów		31,246.00		2,690.00		33,936.00		2,690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3,084,831.40		-240,200.00		2,844,631.40		1,216,797.40		0.00		0.00		1,627,834.00		0.00		0.00

				wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1,848,014.00		-240,200.00		1,607,814.00		0.00		0.00		0.00		-240,200.00		0.00		0.00

		710		Działalność usługowa		356,000.00		-1,000.00		355,000.00		355,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z róznych dochodów		1,000.00		-1,000.00		0.00		-1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750		Administracja publiczna		176,574.00		-30,540.00		146,034.00		146,034.00		145,474.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami		0.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych opłat		100.00		-50.00		50.00		-50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych dochodów		1,000.00		-1,000.00		0.00		-1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4,500.00		-4,500.00		0.00		-4,500.00		-4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł		25,000.00		-25,000.00		0.00		-25,000.00		0.00		-25,000.00		0.00		0.00		0.00

		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23,992,225.15		250,910.00		24,243,135.15		24,243,135.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek od nieruchomości		13,841,980.00		12,000.00		13,853,980.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek rolny		454,000.00		17,300.00		471,300.00		17,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek leśny		55,000.00		7,600.00		62,600.00		7,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek od środków transportowych		455,000.00		94,000.00		549,000.00		94,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek od czynności cywilnoprawnych		417,000.00		8,000.00		425,000.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





		1		2				3				4		5		6		7		8		9

				odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		107,500.00		-81,000.00		26,500.00		-81,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z opłaty eksploatacyjnej		953,164.15		338,000.00		1,291,164.15		338,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		196,500.00		5,000.00		201,500.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z róznych opłat		8,000.00		10.00		8,010.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek dochodowy od osób prawnych		1,150,000.00		-150,000.00		1,000,000.00		-150,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		758		Różne rozliczenia		8,060,724.60		-56,201.00		8,004,523.60		7,957,074.36		13,030.51		0.00		47,449.24		5,411.09		0.00

				pozostałe odsetki		90,000.00		-60,000.00		30,000.00		-60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		38,239.15		3,799.00		42,038.15		0.00		0.00		0.00		3,799.00		0.00		0.00

		801		Oświata i wychowanie		1,381,772.35		20,860.00		1,402,632.35		1,159,482.35		86,418.41		490,847.94		243,150.00		243,150.00		0.00

				wpływy z róznych opłat		172,350.00		19,860.00		192,210.00		19,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		52,800.00		6,000.00		58,800.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				pozostałe odsetki		4,030.00		50.00		4,080.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z róznych dochodów		195,799.00		-5,050.00		190,749.00		-5,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852		Pomoc społeczna		3,794,731.00		22,000.00		3,816,731.00		3,816,731.00		3,647,132.02		118,998.98		0.00		0.00		0.00

				dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami		11,100.00		16,000.00		27,100.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17,475.00		8,000.00		25,475.00		25,475.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z usług		15,000.00		-3,000.00		12,000.00		-3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				pozostałe odsetki		500.00		7,000.00		7,500.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z róznych dochodów		1,975.00		-500.00		1,475.00		-500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		668,324.12		-273,403.00		394,921.12		394,921.12		55,397.52		17,073.60		0.00		0.00		0.00

				wpływy z róznych opłat		176,400.00		-118,700.00		57,700.00		-118,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z usług		230,000.00		27,000.00		257,000.00		27,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				pozostałe odsetki		500.00		250.00		750.00		250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województyw, pozyskane z innych źródeł		177,528.00		-177,528.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-177,528.00		0.00		-177,528.00

				wpływy z opłaty produktowej		3,000.00		2,300.00		5,300.00		2,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00







		1		2				3				4		5		6		7		8		9

				środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł		23,798.60		-6,725.00		17,073.60		-6,725.00		0.00		-6,725.00		0.00		0.00		0.00

		926		Kultura fizyczna		3,036,500.00		-817,120.00		2,219,380.00		2,219,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województyw, pozyskane z innych źródeł		300,000.00		-300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-300,000.00		0.00		-300,000.00

				wpływy z róznych opłat		2,393,000.00		-287,120.00		2,105,880.00		-287,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		79,000.00		25,000.00		104,000.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z róznych dochodów		260,000.00		-255,000.00		5,000.00		-255,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		47,036,849.28		-723,044.00		46,313,805.28		42,755,337.04		4,371,184.12		1,241,346.52		3,558,468.24		309,456.09		1,188,940.00



























Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 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

		010				Rolnictwo i łowiectwo		163,402.66		346.00		163,748.66		163,748.66		0.00

				01030		Izby rolnicze		9,250.00		346.00		9,596.00		346.00		0.00

		150				Przetwórstwo przemysłowe		404,337.00		-19,620.00		384,717.00		365,417.00		19,300.00

				15011		Rozwój przedsiębiorczości		19,620.00		-19,620.00		0.00		0.00		-19,620.00

		600				Transport i łaczność		6,134,050.00		-294,536.00		5,839,514.00		2,510,730.00		3,328,784.00

				60016		Drogi publiczne gminne		5,878,050.00		-294,536.00		5,583,514.00		34,400.00		-328,936.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		1,147,350.00		-98,000.00		1,049,350.00		240,950.00		808,400.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		940,600.00		-98,000.00		842,600.00		2,000.00		-100,000.00

		710				Działalność usługowa		870,600.00		-35,000.00		835,600.00		835,600.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		842,600.00		-35,000.00		807,600.00		-35,000.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,512,328.00		-26,204.00		4,486,124.00		4,398,124.00		88,000.00

				75023		Urzędy gmin		3,338,916.00		-5,000.00		3,333,916.00		-5,000.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		549,629.00		1,900.00		551,529.00		1,900.00		0.00

				75095		Pozostała działalność		70,304.00		-23,104.00		47,200.00		-12,000.00		-11,104.00

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		234,165.00		-8,000.00		226,165.00		226,165.00		0.00

				75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		234,165.00		-8,000.00		226,165.00		-8,000.00		0.00

		757				Obsługa długu publicznego		891,920.00		-20,000.00		871,920.00		871,920.00		0.00

				75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		845,560.00		-20,000.00		825,560.00		-20,000.00		0.00

		758				Różne rozliczenia		282,352.00		-4,000.00		278,352.00		278,352.00		0.00

				75814		Różne rozliczenia finansowe		20,000.00		-4,000.00		16,000.00		-4,000.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		15,460,687.50		-39,167.00		15,421,520.50		14,938,114.50		483,406.00

				80101		Szkoły podstawowe		8,169,070.00		-40,167.00		8,128,903.00		-10,700.00		-29,467.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		438,929.00		10,000.00		448,929.00		10,000.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,147,974.00		11,000.00		2,158,974.00		11,000.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,351,792.00		-20,000.00		3,331,792.00		-20,000.00		0.00





		1		2		3				4				5		6

		851				Ochrona zdrowia		376,760.00		5,000.00		381,760.00		378,760.00		3,000.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		188,922.00		5,000.00		193,922.00		5,200.00		-200.00

		852				Pomoc społeczna		5,073,033.00		6,501.00		5,079,534.00		5,073,984.00		5,550.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		321,729.00		6,000.00		327,729.00		6,000.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		817,886.00		501.00		818,387.00		501.00		0.00

		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		791,617.00		-1,300.00		790,317.00		376,734.00		413,583.00

				85395		Pozostała działalność		791,617.00		-1,300.00		790,317.00		-1,300.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		292,981.00		11,450.00		304,431.00		304,431.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		158,389.00		11,450.00		169,839.00		11,450.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4,184,474.12		18,310.00		4,202,784.12		1,786,432.12		2,416,352.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		781,967.00		20,100.00		802,067.00		20,100.00		0.00

				90002		Gospodarka odpadami		331,358.52		-10,000.00		321,358.52		-10,000.00		0.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		342,320.00		-1,500.00		340,820.00		-1,500.00		0.00

				90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		258,612.00		2,388.00		261,000.00		0.00		2,388.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		855,050.00		-22,050.00		833,000.00		-300.00		-21,750.00

				90017		Zakłady gospodarki komunalnej		1,120,000.00		34,372.00		1,154,372.00		0.00		34,372.00

				90095		Pozostała działalność		137,366.60		-5,000.00		132,366.60		-5,000.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		4,538,224.00		-218,824.00		4,319,400.00		3,754,050.00		565,350.00

				92601		Obiekty sportowe		598,417.00		-90,957.00		507,460.00		0.00		-90,957.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,553,407.00		-123,803.00		3,429,604.00		-122,653.00		-1,150.00

				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		386,400.00		-4,064.00		382,336.00		-4,064.00		0.00

		Wydatki ogółem						47,988,783.28		-723,044.00		47,265,739.28		38,607,037.28		8,658,702.00

























Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 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

		10				Rolnictwo i łowiectwo		163,402.66		346.00		163,748.66		154,152.66		3,022.61		151,130.05		3,596.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				1030		Izby rolnicze		9,250.00		346.00		9,596.00		0.00		0.00		0.00		346.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		600				Transport i łaczność		2,476,330.00		34,400.00		2,510,730.00		2,510,730.00		1,170.00		2,509,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60016		Drogi publiczne gminne		2,376,330.00		34,400.00		2,410,730.00		34,400.00		0.00		34,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		238,950.00		2,000.00		240,950.00		240,950.00		11,110.00		229,840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32,200.00		2,000.00		34,200.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		710				Działalność usługowa		870,600.00		-35,000.00		835,600.00		835,600.00		52,400.00		783,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		842,600.00		-35,000.00		807,600.00		-35,000.00		-15,000.00		-20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,413,224.00		-15,100.00		4,398,124.00		4,118,137.60		2,932,737.51		1,185,400.09		20,434.00		191,552.40		68,000.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,250,916.00		-5,000.00		3,245,916.00		-5,000.00		0.00		-5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		549,629.00		1,900.00		551,529.00		-41,100.00		-6,350.00		-34,750.00		0.00		0.00		43,000.00		0.00		0.00

				75095		Pozostała działalność		59,200.00		-12,000.00		47,200.00		-12,000.00		0.00		-12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		234,165.00		-8,000.00		226,165.00		226,165.00		164,409.00		61,756.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		234,165.00		-8,000.00		226,165.00		-8,000.00		0.00		-8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		757				Obsługa długu publicznego		891,920.00		-20,000.00		871,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46,360.00		825,560.00

				75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		845,560.00		-20,000.00		825,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-20,000.00

		758				Różne rozliczenia		282,352.00		-4,000.00		278,352.00		274,518.00		0.00		274,518.00		3,834.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75815		Rózne rozliczenia finansowe		20,000.00		-4,000.00		16,000.00		-4,000.00		0.00		-4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,947,814.50		-9,700.00		14,938,114.50		13,464,689.00		10,953,808.00		2,510,881.00		518,049.00		340,741.00		614,635.50		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,661,117.00		-10,700.00		7,650,417.00		-10,700.00		0.00		-10,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		438,929.00		10,000.00		448,929.00		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,143,054.00		11,000.00		2,154,054.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,351,792.00		-20,000.00		3,331,792.00		-20,000.00		0.00		-20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00







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

		851				Ochrona zdrowia		373,560.00		5,200.00		378,760.00		336,560.00		133,560.00		203,000.00		0.00		42,200.00		0.00		0.00		0.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		185,722.00		5,200.00		190,922.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,067,483.00		6,501.00		5,073,984.00		1,151,920.00		922,561.00		229,359.00		70,501.00		3,711,563.00		140,000.00		0.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		321,729.00		6,000.00		327,729.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		812,336.00		501.00		812,837.00		0.00		0.00		0.00		501.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		378,034.00		-1,300.00		376,734.00		375,134.00		276,542.00		98,592.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00

				85395		Pozostała działalność		378,034.00		-1,300.00		376,734.00		-900.00		5,400.00		-6,300.00		0.00		-400.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyja opieka wychowawcza		292,981.00		11,450.00		304,431.00		164,339.00		154,480.00		9,859.00		0.00		140,092.00		0.00		0.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		158,389.00		11,450.00		169,839.00		11,450.00		11,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,783,132.12		3,300.00		1,786,432.12		1,762,622.52		3,600.00		1,759,022.52		0.00		0.00		23,798.60		0.00		0.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		105,967.00		20,100.00		126,067.00		20,100.00		0.00		20,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90002		Gospodarka odpadami		321,398.52		-10,000.00		311,398.52		-10,000.00		0.00		-10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		235,600.00		-1,500.00		234,100.00		-1,500.00		0.00		-1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		625,000.00		-300.00		624,700.00		-300.00		0.00		-300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		137,366.60		-5,000.00		132,366.60		-5,000.00		0.00		-5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		3,880,767.00		-126,717.00		3,754,050.00		3,348,330.00		1,568,834.00		1,779,496.00		338,400.00		67,320.00		0.00		0.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,458,367.00		-122,653.00		3,335,714.00		-130,153.00		-14,593.00		-115,560.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00

				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		386,400.00		-4,064.00		382,336.00		-2,484.00		-484.00		-2,000.00		0.00		-1,580.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						38,763,657.28		-156,620.00		38,607,037.28		29,325,842.78		17,220,529.71		12,105,313.07		2,636,255.00		4,561,168.40		1,211,851.10		46,360.00		825,560.00





























Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r	




zal nr 4

										WYDATKI MAJĄTKOWE

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego		Dotacje

																programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

								Przed zmianą 		Zmiana		 Po    zmianie

		1		2		3		4						5		6		7		8		9

		150				Przetwórstwo przemysłowe		38,920.00		-19,620.00		19,300.00		19,300.00		19,300.00		0.00		0.00		0.00

				15011		Rozwój przedsiebiorczości		19,620.00		-19,620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-19,620.00

		600				Transport i łaczność		3,657,720.00		-328,936.00		3,328,784.00		3,172,784.00		1,969,023.00		0.00		0.00		156,000.00

				60016		Drogi publiczne gminne		3,501,720.00		-328,936.00		3,172,784.00		-328,936.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		908,400.00		-100,000.00		808,400.00		808,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		908,400.00		-100,000.00		808,400.00		-100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		99,104.00		-11,104.00		88,000.00		88,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70095		Pozostała działalność		11,104.00		-11,104.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-11,104.00

		801				Oświata i wychowanie		512,873.00		-29,467.00		483,406.00		483,406.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		507,953.00		-29,467.00		478,486.00		-29,467.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		3,200.00		-200.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3,200.00		-200.00		3,000.00		-200.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2,401,342.00		15,010.00		2,416,352.00		1,261,980.00		261,000.00		0.00		0.00		1,154,372.00

				90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		258,612.00		2,388.00		261,000.00		2,388.00		2,388.00		0.00		0.00		0.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		230,050.00		-21,750.00		208,300.00		-21,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90017		Zakłady gospodarki komunalnej		1,120,000.00		34,372.00		1,154,372.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34,372.00

		926				Kultura fizyczna		657,457.00		-92,107.00		565,350.00		565,350.00		459,160.00		0.00		0.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		562,417.00		-90,957.00		471,460.00		-90,957.00		-3,257.00		0.00		0.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		95,040.00		-1,150.00		93,890.00		-1,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						9,225,126.00		-566,424.00		8,658,702.00		7,293,780.00		2,743,683.00						1,364,922.00





















Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011	




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		5,000.00		201,500.00

						75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		196,500.00		5,000.00		201,500.00

		II.		WYDATKI

		1		851				Ochrona zdrowia		188,920.00		5,000.00		193,920.00

						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		188,922.00		5,000.00		193,922.00









Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r	




zal nr 6

		Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.



		Lp.		Dział		Rozdział		Treść		Kwota dotacji		Zmiana		Plan po zmianie





		1		2		3		4		5

		Jednostki sektora finansów publicznych						Nazwa jednostki		186,724.00		-30,724.00		156,000.00

		1		150		15011		Samorząd Województwa Mazowieckiego		19,620.00		-19,620.00		0.00

		2		600		60014		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie		156,000.00				156,000.00

		3		750		75095		Samorząd Województwa Mazowieckiego		11,104.00		-11,104.00		0.00

		Jednostki spoza sektora finansów publicznych						Nazwa zadania		462,950.00				462,950.00

		1		754		75412		Zakup samochodu pożarniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grabcach Towarzystwo		19,000.00				19,000.00

		2		754		75412		Modernizacja remizy OSP w Osuchowie		35,550.00				35,550.00

		3		852		85295		Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m 2, położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej. 		70,000.00				70,000.00

		4		926		92605		Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej		200,000.00				200,000.00

		5		926		92605		Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce		24,200.00				24,200.00

		6		926		92605		Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce		28,400.00				28,400.00

		7		926		92605		Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie		28,000.00				28,000.00

		8		926		92605		Dofinansowanie nauki pływania		7,800.00				7,800.00

		9		926		92605		Dofinansowanie nauki tenisa stołowego		25,000.00				25,000.00

		10		926		92605		Realizacja zadań z zakresu rekreacji		25,000.00				25,000.00

		Ogółem								649,674.00		-30,724.00		618,950.00







Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r	




zal nr 7



		Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 



		Lp.		Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku

								ogółem		w tym:		ogółem		w tym:

										dotacje
(rodzaj, zakres)				wpłata do budżetu



		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		-28,882.89		9,109,700.00		1 154 372,00 - dotacja na dofinansowanie kosztów nastepujacych inwestycji:                                                                         - rozbudowa sieci wodociagowej  z ujęcia Badowo-Dańki,                                                                                                    - rozbudowa sieci wodociagowej w Mszczonowie,                                 - rozbudowa sieci wodociagowej z ujęcia Marków Towarzystwo,                                                                                          - budowa sieci wodociagowej w m. Bobrowce i okolicznych miejscowościach,                                                                                    - rozbudowa wodociągu w Osuchowie,                                                           - zakup wirówki do odsączenia osadu na oczysczalni ścieków ,                                                                                                    - zakup urządzenia napowietrzającego na oczyszczalnię ścieków,                                                                                                         - budowa wodociagu na Osiedlu Tarczyńska II ,                                            - budowa sieci wodociagowej w Grabcach Towarzystwo i Długowizna,                                                                                              - wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową                                                      		9,052,170.00		0.00		28,647.11

		Ogółem				-28,882.89		9,109,700.00		1,154,372.00		9,052,170.00		0.00		28,647.11











Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011	




zal nr 8

		Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

																						w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)		Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

												rok 2011 		z tego źródła finansowania

														dochody własne jst		kredyty,   pozyczki , papiery wartościowe		środki pochodzące
z innych  źródeł*		środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.





		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1		150		15013		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"		19,300.00		19,300.00		0.00		0.00		A. 2.895,00 
B.  0,00
C. 0,00		16,405.00		Gminne Centrum Informacji

		2		500		50095		Modernizacja Targowiska przy ulicy Morelowej		638,329.00		421,377.00		421,377.00		0.00		A.  0,00
B.  0,00
C.  0,00		0.00		Urząd Miejski

		3		600		60016		Budowa chodnika w ulicy Wschodniej		105,061.00		105,061.00		105,061.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		4		600		60016		Budowa drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek		297,050.00		297,050.00		239,050.00		0.00		A. 0,00  
B.  58.000,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		5		600		60016		Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie		2,400,782.00		1,966,023.00		684,308.00		249,175.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		1,032,540.00		Urząd Miejski

		6		600		60016		Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		7		600		60016		Zakup wiaty przystankowej we wsi Grabce Towarzystwo		3,650.00		3,650.00		3,650.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		8		630		63003		Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów"		263,036.00		38,200.00		38,200.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		9		700		70005		Zakupy nieruchomości		808,400.00		808,400.00		808,400.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		10		750		75023		Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki i klimatyzacji serwerowej		88,000.00		88,000.00		88,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski 

		11		754		75412		Modernizacja remizy OSP w Osuchowie		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		12		754		75412		Zakup pompy szlamowej i smoka ssawnego dla OSP w Mszczonowie oraz pompy szlamowej dla OSP w Piekarach		12,850.00		12,850.00		12,850.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		13		801		80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie		216,281.00		216,281.00		100,831.00		0.00		A. 115.450,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		14		801		80101		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osuchowie		124,412.00		124,412.00		60,562.00		0.00		A. 63.850,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urzad Miejski





		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		15		801		80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piekarach		134,193.00		134,193.00		70,343.00		0.00		A. 63.850,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		16		801		80101		Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		17		801		80101		Zaklup sprzętu i tablicy multimedialnej		3,600.00		3,600.00		3,600.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Szkoły Podstawowe

		18		801		80104		Zakup klimatyzatora do pomieszczenia chłodni w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie		4,920.00		4,920.00		4,920.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Przedszkole

		19		801		80195		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00 
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Gminne Centrum Informacji

		20		851		85154		Zakup komputera na Świetlicę Środowiskową		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		21		852		85219		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Lepsze jutro młodych"		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                    B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		22		852		85219		Zakup sprzętu komputerowego		5,550.00		5,550.00		5,550.00		0.00		A. 0,00 
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		23		853		85395		Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji		851,044.00		413,583.00		413,583.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		24		853		85395		Zakup kserokopiarki		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Gminne Centrum Informacji

		25		900		90001		Opracowanie dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP oraz opracowanie studium wykonalności i dokumentacji dla zadań związanych z gospodarka ściekową		46,000.00		46,000.00		46,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		26		900		90002		Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonanlności dla zadania rekultywacja składowiska odpadów		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		27		900		90004		Odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza		106,720.00		106,720.00		106,720.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		28		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego: osiedle "Tarczyńska II" ulica Generała Andersa, ulica Spacerowa w m. Sosnowica, Pawłowice		99,500.00		99,500.00		99,500.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		29		900		90015		Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego		108,800.00		108,800.00		108,800.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		30		926		92601		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary		459,160.00		459,160.00		459,160.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski





		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		31		926		92601		Wykonanie oświetlenia boiska w Osuchowie		12,300.00		12,300.00		12,300.00		0.00		A. 0,00                  B. 0,00                      C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		32		926		92604		Modernizacja instalacji centralnego orzewania i ciepłej wody użytkowej - hala sportowa		8,650.00		8,650.00		8,650.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		33		926		92604		Modernizacja opomiarowania instalacji węzła cieplnego - Kompleks Basenów Termalnych		9,880.00		9,880.00		9,880.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		34		926		92604		Rozbudowa instalacji elektrycznej - Kompleks Basenów Termalnych		59,040.00		59,040.00		59,040.00		0.00		A. 0,00                      B. 0,00                        C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		35		926		92604		Zakup klimatyzatora i pompowanego balonu reklamowego Kompleksu Basenów Termalnych		16,320.00		16,320.00		16,320.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		Ogółem								6,906,828.00		5,592,820.00		3,990,655.00		249,175.00		304,045.00		1,048,945.00		x

		* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

		A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

		B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

		C. Inne źródła 









Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r	




zal nr 9

		             Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych





		Lp.		Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody		Zmiana +/-		Plan po zmianie







		1		2		3		4		5

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie		200.00				200.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach		500.00				500.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie		220.00		583.00		803.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wreczy		2,692.00				2,692.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Lutkówce		15,000.00		72.00		15,072.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie		4,300.00				4,300.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie		500.00				500.00

		Ogółem				5,800.00		655.00		6,455.00





		Lp.		Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Wydatki		Zmiana +/-		Plan po zmianie







		1		2		3		4		5

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie		200.00				200.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach		500.00				500.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie		220.00		583.00		803.00

				"zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wreczy		2,692.00				2,692.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Lutkówce		15,000.00		72.00		15,072.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie		4,300.00				4,300.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie		500.00				500.00

		Ogółem				5,800.00		655.00		6,455.00
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