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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012 

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, art. 214, pkt 1) 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 XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r, poz. 879) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 589.101,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł. Plan dochodów 
budżetu Gminy ogółem wynosi 44.980.332,00 zł. 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 
42.267.476,00 zł. 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 584.101,00 zł, tj. do kwoty 2.712.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok” 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.497.449,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 192.967,00 
zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 47.747.708,00 zł. 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.418,00 zł i zmniejsza się o kwotę 55.370,00 zł , tj. do kwoty 
38.844.253,00 zł. 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.422.031,00 zł i zmniejsza się o kwotę 147.597,00 zł, tj. do kwoty 
8.903.455,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 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 2012 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 2012 
rok”. 

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały 
Budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2012r”, poprzez: 

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 394.497,00 (§ 950) 

- zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów o kwotę 1.325.884,00 (§ 992) 

6. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.767.376,00 zł, który 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) kredytów w kwocie 1.646.160,00 zł, 

2) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 33.600,00 , 

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 
1.087.616,00 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 4.121.216,00 zł, rozchody w wysokości 1.353.840,00 zł.”.

7. § 4, ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.646.160,00 zł”.

„3) spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 1.353.840,00 zł.”.



Id: D553DC74-1FBE-4D35-A6B7-10B57BECFFE9. Projekt Strona 2

8. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu do 
wysokości 1.646.160,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań do wysokości 1.353.840,00 zł”. 

9. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 do niemniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały 
Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
w 2012 r.” 

10. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”. 

11. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 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 2012 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą 
Finansową”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia .................... 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załączniki do uchwały 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia .................... 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

uzasadnienie do uchwały 



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

		700		Gospodarka mieszkaniowa		571,250.00		584,101.00		1,155,351.00		468,250.00		0.00		0.00		687,101.00		258,000.00		0.00

				wpłaty z tytułu odpłatenego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100,000.00		326,101.00		426,101.00		0.00		0.00		0.00		326,101.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0.00		258,000.00		258,000.00		0.00		0.00		0.00		258,000.00		258,000.00		0.00

		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16,000.00		0.00		16,000.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z usług		15,000.00		-5,000.00		10,000.00		-5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		44,396,231.00		584,101.00		44,980,332.00		42,267,476.00		3,964,688.00		1,269,538.00		2,712,856.00		323,000.00		1,960,755.00
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zal nr 2

						WYDATKI

								Planowane wydatki na 2012 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		3,495,345.00		16,000.00		3,511,345.00		1,735,793.00		1,775,552.00

				60016		Drogi publiczne gminne		3,395,345.00		16,000.00		3,411,345.00		0.00		16,000.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		227,850.00		1,653,730.00		1,881,580.00		177,850.00		1,703,730.00

				70095		Pozostała działalność		145,850.00		1,653,730.00		1,799,580.00		0.00		1,653,730.00

		750				Administracja publiczna		4,454,465.00		15,018.00		4,469,483.00		4,449,643.00		19,840.00

				75023		Urzędy gmin		3,409,034.00		1,500.00		3,410,534.00		-10,000.00		11,500.00

				75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego		470,301.00		13,518.00		483,819.00		13,518.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		371,493.00		35,547.00		407,040.00		371,493.00		35,547.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		331,693.00		35,547.00		367,240.00		0.00		35,547.00

		757				Obsługa długu publicznego		1,014,370.00		-45,370.00		969,000.00		969,000.00		0.00

				75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorzadu terytorialnego		45,370.00		-45,370.00		0.00		-45,370.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		15,697,674.35		672,154.00		16,369,828.35		15,664,834.35		704,994.00

				80104		Przedszkola		2,332,581.35		672,154.00		3,004,735.35		0.00		672,154.00

		851				Ochrona zdrowia		372,500.00		30,000.00		402,500.00		381,200.00		21,300.00

				85195		Pozostała działalność		174,500.00		30,000.00		204,500.00		11,900.00		18,100.00

		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		415,780.69		40,000.00		455,780.69		455,780.69		0.00

				85305		Żłobki		0.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5,108,750.00		35,000.00		5,143,750.00		1,457,996.00		3,685,754.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1,654,700.00		15,000.00		1,669,700.00		0.00		15,000.00

				90095		Pozostała działalność		103,296.00		20,000.00		123,296.00		20,000.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		5,157,521.00		-147,597.00		5,009,924.00		4,069,521.00		940,403.00

				92601		Obiekty sportowe		1,080,000.00		-147,597.00		932,403.00		0.00		-147,597.00

		Wydatki ogółem						45,443,226.00		2,304,482.00		47,747,708.00		38,844,253.00		8,903,455.00
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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

		750				Administracja publiczna		4,446,125.00		3,518.00		4,449,643.00		4,231,705.00		3,165,936.00		1,065,769.00		17,000.00		174,500.00		26,438.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,409,034.00		-10,000.00		3,399,034.00		-10,000.00		0.00		-10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		470,301.00		13,518.00		483,819.00		13,518.00		0.00		13,518.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		757				Obsługa długu publicznego		1,014,370.00		-45,370.00		969,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		969,000.00

				75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		45,370.00		-45,370.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-45,370.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		369,300.00		11,900.00		381,200.00		331,200.00		137,200.00		194,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00

				85195		Pozostała działalność		174,500.00		11,900.00		186,400.00		11,900.00		5,000.00		6,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		415,780.69		40,000.00		455,780.69		413,280.69		285,780.00		127,500.69		40,000.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00

				85305		Żłobki		0.00		40,000.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,437,996.00		20,000.00		1,457,996.00		1,457,996.00		3,000.00		1,454,996.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		103,296.00		20,000.00		123,296.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						38,814,205.00		30,048.00		38,844,253.00		28,757,989.69		18,499,950.00		10,258,039.69		3,289,666.00		4,377,345.00		1,450,252.31		0.00		969,000.00
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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

		600				Transport i łaczność		1,759,552.00		16,000.00		1,775,552.00		1,775,552.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00

				60016		Drogi publiczne gminne		1,759,552.00		16,000.00		1,775,552.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		50,000.00		1,653,730.00		1,703,730.00		1,703,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70095		Pozostała działalność		0.00		1,653,730.00		1,653,730.00		1,653,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		8,340.00		11,500.00		19,840.00		11,500.00		0.00		0.00		0.00		8,340.00

				75023		Urzędy gmin		0.00		11,500.00		11,500.00		11,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0.00		35,547.00		35,547.00		0.00		0.00		0.00		0.00		35,547.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		0.00		35,547.00		35,547.00		0.00		0.00		0.00		0.00		35,547.00

		801				Oświata i wychowanie		32,840.00		672,154.00		704,994.00		704,994.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		0.00		672,154.00		672,154.00		672,154.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		3,200.00		18,100.00		21,300.00		21,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85195		Pozostała działalność		0.00		18,100.00		18,100.00		18,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3,670,754.00		15,000.00		3,685,754.00		2,995,754.00		1,299,854.00		0.00		0.00		690,000.00

				90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód		1,622,000.00		15,000.00		1,637,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		1,088,000.00		-147,597.00		940,403.00		940,403.00		932,403.00		0.00		0.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		1,080,000.00		-147,597.00		932,403.00		-147,597.00		-147,597.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						6,629,021.00		2,274,434.00		8,903,455.00		8,153,233.00		2,532,257.00		0.00		0.00		750,222.00
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zal nr 5





		Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.





		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota 2012 r		Zmiana +/-		Kwota po zmianach 2012





		1		2		3		4

		1.		Dochody				44,396,231.00		584,101.00		44,980,332.00

		2.		Wydatki				45,443,226.00		2,304,482.00		47,747,708.00

		3.		Wynik budżetu				-1,046,995.00		-1,720,381.00		-2,767,376.00

		Przychody ogółem:						3,726,719.00		394,497.00		4,121,216.00

		1.		Kredyty		§ 952		3,000,000.00				3,000,000.00

		2.		Pożyczki		§ 952

		3.		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903

		4.		Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951		33,600.00				33,600.00

		5.		Prywatyzacja majątku jst		§ 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957

		7.		Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931

		8.		Wolne środki		§ 950		693,119.00		394,497.00		1,087,616.00

		Rozchody ogółem:						2,679,724.00		-1,325,884.00		1,353,840.00

		1.		Spłaty kredytów		§ 992		1,479,724.00		-1,325,884.00		153,840.00

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992

		3.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963

		4.		Udzielone pożyczki		§ 991

		5.		Lokaty		§ 994

		6.		Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982		1,200,000.00				1,200,000.00

		7.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995
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zal nr 6

		Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.



		Lp.		Dział		Rozdział		Treść		Kwota dotacji		Zmiana		Plan po zmianie





		1		2		3		4		5

		Jednostki sektora finansów publicznych						Nazwa jednostki		24,675.00				24,675.00

		1		150		15011		Samorząd Województwa Mazowieckiego		16,335.00				16,335.00

		2		750		75095		Samorząd Województwa Mazowieckiego		8,340.00				8,340.00

		Jednostki spoza sektora finansów publicznych						Nazwa zadania		470,400.00		75,547.00		545,947.00

		1		754		75412		Modernizacja remizy OSP w Osuchowie		0.00		35,547.00		35,547.00

		2		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

		3		853		85305		Prowadzenie żłobka niepublicznego 		0.00		40,000.00		40,000.00

		4		900		90001		Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20,000.00				20,000.00

		5		900		90002		Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania  wyrobów zawierajacych azbest		30,000.00				30,000.00

		6		926		92605		Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej		200,000.00				200,000.00

		7		926		92605		Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce		36,200.00				36,200.00

		8		926		92605		Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce		28,400.00				28,400.00

		9		926		92605		Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie		28,000.00				28,000.00

		10		926		92605		Dofinansowanie nauki pływania		7,800.00				7,800.00

		11		926		92605		Dofinansowanie nauki tenisa stołowego		25,000.00				25,000.00

		12		926		92605		Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa		25,000.00				25,000.00

		Ogółem								495,075.00		75,547.00		570,622.00
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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		-171,352.89		9,079,663.00		640.000,00 - dotacja na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowce, Dwórzno, Mszczonów,  na budowę kanalizacji Mszczonów  oraz zakup napowietrzacza dla oczyszczalni ścieków		9,216,783.00		0.00		-308,472.89

		Ogółem				-171,352.89		9,079,663.00		640,000.00		9,216,783.00		0.00		-308,472.89
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zal nr 8

		Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 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 2012 		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		600		60016		Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie		200,000.00		200,000.00		135,000.00		0.00		A.  0,00
B.  65.000,00
C.  0,00		0.00		Urząd Miejski

		2		600		60016		Przebudowa ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie		200,000.00		200,000.00		200,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		3		600		60016		Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie		27,552.00		27,552.00		27,552.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		4		600		60016		Zakup wiaty przystankowej we wsi Badowo Dańki, Badów Górny i Grabce Towarzystwo		16,000.00		16,000.00		16,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		5		700		70005		Zakupy nieruchomości		50,000.00		50,000.00		50,000.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		6		700		70095		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego		1,000,000.00		1,000,000.00		742,000.00		0.00		A. 258.000,00                B. 0,00                       C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		7		750		75023		Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem		11,500.00		11,500.00		11,500.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		8		801		80101		Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach		22,140.00		22,140.00		22,140.00		0.00		A. 0,00                  B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		9		801		80101		Zakup komputera do pracowni informatycznej w SP Mszczonów		3,700.00		3,700.00		3,700.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Szkoły Podstawowe

		10		801		80110		Zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowych		7,000.00		7,000.00		7,000.00		0.00		A. 0,00                  B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Gimnazjum





		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		11		851		85154		Zakup komputera na Świetlicę Środowiskową		3,200.00		3,200.00		3,200.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		12		851		85195		Zakup aparatu do elektroterapii, magnetoterapii oraz do terapii ultradźwiekowej		18,100.00		18,100.00		18,100.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                            C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		13		900		90001		Przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej pod terenami na zamkniętym terenie PKP działka nr ew. 419/12, obręb Mszczonów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej działki nr ew. 813, 1/81, 419/1 obręb Mszczonów		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                            C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		14		900		90015		Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego		78,900.00		78,900.00		78,900.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                            C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		15		926		92604		Zakup bramek sportowych		8,000.00		8,000.00		8,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		Ogółem								1,661,092.00		1,661,092.00		1,338,092.00		0.00		323,000.00		0.00		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.............. Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012r	





Uzasadnienie

do Uchwały Nr …………….. Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 29 lutego 2012r





Po stronie dochodowej budżetu:



1.Zwiększono plan dochodów o kwotę 326.101,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pod budowę obwodnicy Mszczonowa (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770).



2. W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego listy projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, wprowadzono do dochodów kwotę 258.000,00 zł stanowiącą dotację na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy                        ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego” (Dział 700, Rozdział 70095, § 6330).



3. W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z uwagi na uwzględnienie dochodów z najmu sal szkoleniowych,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływy z usług (§ 0830) z uwagi na brak prowadzenia 2012 roku odpłatnych szkoleń, na rzecz szkoleń bezpłatnych realizowanych z funduszy unijnych.





Po stronie wydatkowej budżetu:



1.W Dziale 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”. Zwiększenie wynika z tego, iż w uchwale budżetowej nie zostały uwzględnione koszty nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kanalizacji deszczowej w ulicach os. Spokojna, które będą poniesione w roku 2012r.



2. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095:

- wprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie  1.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego”

Zadanie znalazło się na liście projektów zakwalifikowanych  do dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury.

- w związku ze zmianą stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej co do sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu państwa kwota 653.730,00 zł stanowiąca niespłacone zobowiązanie wynikające  ze zrealizowanego zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ratusza w Mszczonowie” została wycofana z rozchodów budżetu i umieszczona w planie wydatków inwestycyjnych.

Jednakże kwoty pozostałe do spłacenia z tego tytułu będą w dalszym ciągu ujmowane w wysokości długu gminy.



3. W Dziale 750, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł  na usługi pozostałe,

- w związku z koniecznością zakupu serwera wraz z oprogramowaniem wprowadzono do budżetu środki w kwocie 11.500,00 zł (§ 6060).



4. W Dziale 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono plan wydatków o kwotę 13.518,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za komunikaty radiowe w radiu FAMA oraz wydanie albumu Adama Maklakiewicza.



5. Ujęto w budżecie środki w kwocie 35.547,00 zł jako dotację dla OSP w Osuchowie                       z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji remizy, w związku z zadaniami własnymi gminy (ochrona p. poż.) (Dział 754, Rozdział 75412).



6. W związku z umorzeniem pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie realizowane przez Związek Międzygminny Mazowsze Zachodnie, gdzie poręczycielem była gmina Mszczonów wycofano z planu wydatków kwotę 45.370,00 zł (Dział 757, Rozdział 75704, § 8020)              



7. W związku ze zmianą stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej co do sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu państwa kwota 672.154,00 zł stanowiąca niespłacone zobowiązanie wynikające  ze zrealizowanego zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie” została wycofana z rozchodów budżetu i umieszczona w planie wydatków inwestycyjnych (Dział 801, Rozdział 80104).



8. W związku z podjętą decyzją dotycząca uruchomienia Punktu Rehabilitacyjnego przy                  ul. Tarczyńskiej w Mszczonowie wprowadzono do budżetu środki w kwocie 30.000,00 zł                         z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz na wynagrodzenie za utrzymanie czystości w punkcie rehabilitacyjnym (Dział 851, Rozdział 85195).



9. Ujęto w budżecie środki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celowa dla podmiotu prowadzącego  żłobek niepubliczny na terenie gminy Mszczonów (Dział 853, Rozdział 85305, § 2830).



10. Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej pod terenami na zamkniętym terenie PKP działka nr ew. 419/12, obręb Mszczonów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej działki nr ew. 813, 1/81, 419/1 obręb Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90002).



11. Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa gazowe dla Gminy Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90095).



12. W Dziale 926, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, zmniejszono środki o kwotę 147.597,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce”. Zmniejszenie wartości nakładów w 2012 roku na to zadanie zostało spowodowane ukształtowaniem się ofert w przetargach na podobnych inwestycjach na poziomie niższym niż opracowany kosztorys inwestorski.



W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 44.980.332,00 zł, zaś wydatki kwotą 47.747.708,00 zł. Deficyt budżetowy został zwiększony o 1.720.381,00 zł, tj. do kwoty 2.767.376,00 zł.

Przychody budżetu zostały zwiększone o 394.497,00 zł, tj. do kwoty 4.121.216,00 zł                       w związku z wyższą realizacją wolnych środków na koniec 2011 roku (§ 950).

Rozchody pomniejszono o kwotę 1.325.884,00 zł, tj. do kwoty 1.353.840,00 zł. W związku ze zmianą stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej co do sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu państwa kwota 1.325.884,00 zł stanowiąca niespłacone zobowiązanie wynikające  ze zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ratusza w Mszczonowie” oraz „Rozbudowa                                 i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie” została wycofana z rozchodów budżetu i umieszczona w planie wydatków inwestycyjnych.
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