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ZARZĄDZENIE NR 127/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 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. 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  35.068,00  zł.  Plan  dochodów  budżetu  Gminy  ogółem  wynosi 
46.348.873,28 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.068,00 zł, tj. do kwoty 42.790.405,04 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 106.867,00 zł i zmniejsza się o kwotę 71.799,00 zł . Plan wydatków 
budżetu Gminy ogółem wynosi 47.300.807,28 zł. 

1)wydatki  bieżące  zwiększa  się  o kwotę  106.867,00  zł  i zmniejsza  się  o kwotę  71.799,00  zł,  tj.  do  kwoty 
38.642.105,28 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 127/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
załączniki 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		3,816,731.00		35,068.00		3,851,799.00		3,851,799.00		3,682,200.02		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 gin) ustawami		3,039,083.00		32,350.00		3,071,433.00		32,350.00		32,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		601,748.00		2,718.00		604,466.00		2,718.00		2,718.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		46,313,805.28		35,068.00		46,348,873.28		42,790,405.04		4,406,252.12		1,241,346.52		3,558,468.24		309,456.09		1,188,940.00
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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

		500				Handel		464,677.00		0.00		464,677.00		43,300.00		421,377.00

				50095		Pozostała działalność		464,677.00		0.00		464,677.00		0.00		0.00

		600				Transport i łączność		5,839,514.00		53,000.00		5,892,514.00		2,563,730.00		3,328,784.00

				60016		Drogi publiczne gminne		5,583,514.00		53,000.00		5,636,514.00		53,000.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,486,124.00		0.00		4,486,124.00		4,398,124.00		88,000.00

				75023		Urzędy gmin		3,333,916.00		-1,600.00		3,332,316.00		-1,600.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		551,529.00		1,600.00		553,129.00		1,600.00		0.00

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

				75414		Obrona cywilna		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00

		758				Różne rozliczenia		278,352.00		-53,000.00		225,352.00		225,352.00		0.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		258,518.00		-53,000.00		205,518.00		-53,000.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,079,534.00		35,068.00		5,114,602.00		5,109,052.00		5,550.00

				85202		Domy pomocy społecznej		54,744.00		-2,099.00		52,645.00		-2,099.00		0.00

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3,046,512.00		31,997.00		3,078,509.00		31,997.00		0.00

				85212		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		16,572.00		180.00		16,752.00		180.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		327,729.00		4,866.00		332,595.00		4,866.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		122,513.00		621.00		123,134.00		621.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		818,387.00		90.00		818,477.00		90.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		205,377.00		113.00		205,490.00		113.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		445,200.00		-700.00		444,500.00		-700.00		0.00





				1		2				3				4		5

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4,202,784.12		0.00		4,202,784.12		1,786,432.12		2,416,352.00

				90003		Oczyszczanie miast i wsi		357,800.00		14,400.00		372,200.00		14,400.00		0.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		340,820.00		-2,400.00		338,420.00		-2,400.00		0.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		833,000.00		-6,000.00		827,000.00		-6,000.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		132,366.60		-6,000.00		126,366.60		-6,000.00		0.00

		Wydatki ogółem						47,265,739.28		35,068.00		47,300,807.28		38,642,105.28		8,658,702.00
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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

		500				Handel		43,300.00		0.00		43,300.00		43,300.00		18,300.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				50095		Pozostała działalność		43,300.00		0.00		43,300.00		0.00		-500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		600				Transport i łaczność		2,510,730.00		53,000.00		2,563,730.00		2,563,730.00		1,170.00		2,562,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60016		Drogi publiczne gminne		2,410,730.00		53,000.00		2,463,730.00		53,000.00		0.00		53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,398,124.00		0.00		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		3,245,916.00		-1,600.00		3,244,316.00		-1,600.00		0.00		-1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorailnego		551,529.00		1,600.00		553,129.00		1,600.00		0.00		1,600.00		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		17,500.00		268,598.00		45,000.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00

				75414		Obrona cywilna		800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		-800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		758				Różne rozliczenia		278,352.00		-53,000.00		225,352.00		221,518.00		0.00		221,518.00		3,834.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		258,518.00		-53,000.00		205,518.00		-53,000.00		0.00		-53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,073,984.00		35,068.00		5,109,052.00		1,151,291.00		924,816.00		226,475.00		70,501.00		3,747,260.00		140,000.00		0.00		0.00

				85202		Domy pomocy społecznej		54,744.00		-2,099.00		52,645.00		-2,099.00		0.00		-2,099.00		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		3,046,512.00		31,997.00		3,078,509.00		-2,129.00		-12.00		-2,117.00		0.00		34,126.00		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		16,572.00		180.00		16,752.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		327,729.00		4,866.00		332,595.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,866.00		0.00		0.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		122,513.00		621.00		123,134.00		0.00		0.00		0.00		0.00		621.00		0.00		0.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		812,837.00		90.00		812,927.00		2,685.00		2,165.00		520.00		0.00		-2,595.00		0.00		0.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		205,377.00		113.00		205,490.00		734.00		102.00		632.00		0.00		-621.00		0.00		0.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		445,200.00		-700.00		444,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-700.00		0.00		0.00		0.00







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

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,786,432.12		0.00		1,786,432.12		1,762,633.52		3,910.00		1,758,723.52		0.00		0.00		23,798.60		0.00		0.00

				90003		Oczyszczanie miast i wsi		357,800.00		14,400.00		372,200.00		14,400.00		0.00		14,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		234,100.00		-2,400.00		231,700.00		-2,400.00		0.00		-2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg		624,700.00		-6,000.00		618,700.00		-6,000.00		310.00		-6,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		132,366.60		-6,000.00		126,366.60		-6,000.00		0.00		-6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						38,607,037.28		35,068.00		38,642,105.28		29,325,213.78		17,223,394.71		12,101,819.07		2,636,255.00		4,596,865.40		1,211,851.10		46,360.00		825,560.00
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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		2,980,321.00		2,980,321.00		33,000.00		3,013,321.00		3,013,321.00		0.00

		852		85213		Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków		5,522.00		5,522.00		50.00		5,572.00		5,572.00		0.00

		852		85228		Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną		39,540.00		39,540.00				39,540.00		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		-700.00		10,500.00		10,500.00		0.00

		Ogółem								3,370,395.66		32,350.00		3,402,745.66		3,402,745.66		0
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