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ZARZĄDZENIE NR 130/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 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.) art. 257 pkt. 3, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr  157  poz.  1240  z późń.  zm.)  oraz  §  12  pkt  4 Uchwały Nr  IV/14/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2011 rok, 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 wydatki  budżetu o kwotę 73.351,00  zł  i zmniejsza  się  o kwotę 73.351,00  zł. Plan wydatków 
budżetu Gminy ogółem wynosi 47.300.807,28 zł. 

1)wydatki  bieżące  zwiększa  się  o kwotę  73.351,00  zł  i zmniejsza  się  o kwotę  73.351,00,  tj.  do  kwoty 
38.642.105,28 zł, 

zgodnie  z Załącznikiem  nr  1 do  niniejszego  zarządzenia,  zmieniającym  Załącznik  nr  1 do  Uchwały 
Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”. 

2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
niniejszego  zarządzenia,  zmieniającym  załącznik  nr  2a  do Uchwały  Budżetowej  pn.  „Wydatki  bieżące  na  2011 
rok”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 130/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
załączniki do zarządzenia
Zalacznik1.xlsx


zal nr 1

						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

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

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,034.00		-4,000.00		315,034.00		-4,000.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,332,316.00		4,000.00		3,336,316.00		4,000.00		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		15,421,520.50		0.00		15,421,520.50		14,938,114.50		483,406.00

				80101		Szkoły podstawowe		8,128,903.00		26,808.00		8,155,711.00		26,808.00		0.00

				80103		Odzdziały przedszkolne w szkołach podstawowych		448,929.00		21,940.00		470,869.00		21,940.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,158,974.00		1,041.00		2,160,015.00		1,041.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,331,792.00		-24,654.00		3,307,138.00		-24,654.00		0.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		462,890.00		18,462.00		481,352.00		18,462.00		0.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		547,384.00		-23,469.00		523,915.00		-23,469.00		0.00

				80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68,148.00		-20,128.00		48,020.00		-20,128.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		381,760.00		0.00		381,760.00		378,760.00		3,000.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		193,922.00		0.00		193,922.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,114,602.00		0.00		5,114,602.00		5,109,052.00		5,550.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		818,477.00		-1,100.00		817,377.00		-1,100.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		444,500.00		1,100.00		445,600.00		1,100.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		304,431.00		0.00		304,431.00		304,431.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		169,839.00		0.00		169,839.00		0.00		0.00

		Wydatki ogółem						47,300,807.28		0.00		47,300,807.28		38,642,105.28		8,658,702.00
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zal nr 2

														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

		750				Administracja publiczna		4,398,124.00		0.00		4,398,124.00		4,118,137.60		2,938,937.51		1,179,200.09		20,434.00		191,552.40		68,000.00		0.00		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,034.00		-4,000.00		315,034.00		-4,000.00		-4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,244,316.00		4,000.00		3,248,316.00		4,000.00		10,200.00		-6,200.00		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		17,700.00		268,398.00		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		200.00		-200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,938,114.50		0.00		14,938,114.50		13,497,199.00		11,025,176.00		2,472,023.00		518,049.00		308,231.00		614,635.50		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,650,417.00		26,808.00		7,677,225.00		43,578.00		59,709.00		-16,131.00		0.00		-16,770.00		0.00		0.00		0.00

				80103		Odzdziały przedszkolne w szkołach podstawowych		448,929.00		21,940.00		470,869.00		23,284.00		20,335.00		2,949.00		0.00		-1,344.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,154,054.00		1,041.00		2,155,095.00		3,869.00		1,488.00		2,381.00		0.00		-2,828.00		0.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,331,792.00		-24,654.00		3,307,138.00		-24,275.00		-3,263.00		-21,012.00		0.00		-379.00		0.00		0.00		0.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		462,890.00		18,462.00		481,352.00		18,462.00		-2,000.00		20,462.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjej szkół		547,384.00		-23,469.00		523,915.00		-12,280.00		-4,901.00		-7,379.00		0.00		-11,189.00		0.00		0.00		0.00

				80146		Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli		68,148.00		-20,128.00		48,020.00		-20,128.00		0.00		-20,128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		378,760.00		0.00		378,760.00		336,760.00		133,320.00		203,440.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00		0.00

				85151		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190,922.00		0.00		190,922.00		200.00		-240.00		440.00		0.00		-200.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,109,052.00		0.00		5,109,052.00		1,150,191.00		925,326.00		224,865.00		70,501.00		3,748,360.00		140,000.00		0.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		812,927.00		-1,100.00		811,827.00		-1,100.00		510.00		-1,610.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85295		Pozostała działaność		444,500.00		1,100.00		445,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,100.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		304,431.00		0.00		304,431.00		163,839.00		153,368.00		10,471.00		0.00		140,592.00		0.00		0.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		169,839.00		0.00		169,839.00		-500.00		-1,112.00		612.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						38,642,105.28		0.00		38,642,105.28		29,356,323.78		17,300,320.71		12,056,003.07		2,636,255.00		4,565,755.40		1,211,851.10		46,360.00		825,560.00
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