UCHWAŁA NR XIX/150/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 29 lutego 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.”.
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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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