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ZARZĄDZENIE NR 13/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2012 rok. 

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. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157 poz. 1240 z późń. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Lutkówce, Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie, Szkoły Podstawowej we Wręczy, Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 13/12

Burmistrza Mszczonowa

z dnia 29 lutego 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

załączniki do zarządzenia 



zal nr 1





		załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 lutego 2012r

						                                  



						                                          WYDATKI

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Plan wydatków na 2012 rok przed zmianą		Zmiana		Plan wydatków na 2012 rok po zmianie



				paragraf

		1		2		3		4		5		6

		700				Gospodarka mieszkaniowa		1,881,580.00		0.00		1,881,580.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		82,000.00		0.00		82,000.00

				4300		zakup usług pozostałych		30,000.00		-7,000.00		23,000.00

				4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0.00		3,000.00		3,000.00

				4430		różne opłaty i składki		0.00		4,000.00		4,000.00

		750				Administracja publiczna		4,469,483.00		0.00		4,469,483.00

				75023		Urzędy gmin		3,410,534.00		0.00		3,410,534.00

				4300		zakup usług pozostałych		270,000.00		-4,000.00		266,000.00

				4430		różne opłaty i składki		21,000.00		4,000.00		25,000.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		407,040.00		0.00		407,040.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		367,240.00		0.00		367,240.00

				4280		zakup usług zdrowotnych		1,000.00		4,000.00		5,000.00

				4300		zakup usług pozostałych		33,000.00		-4,000.00		29,000.00

		Wydatki ogółem						47,747,708.00		0.00		47,747,708.00











































































zal nr 2

		załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 lutego 2012r

						                                  



						                                          WYDATKI

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Plan wydatków na 2012 rok przed zmianą		Zmiana		Plan wydatków na 2012 rok po zmianie



				paragraf

		1		2		3		4		5		6

		801				Oświata i wychowanie		16,369,828.35		0.00		16,369,828.35

				80101		Szkoły podstawowe		8,146,948.00		0.00		8,146,948.00

				4300		zakup usług pozostałych		90,000.00		-845.00		89,155.00

				4430		różne opłaty i składki		5,000.00		845.00		5,845.00

				80104		Przedszkola		3,004,735.35		0.00		3,004,735.35

				4177		wynagrodzenia bezosobowe		44,286.00		-580.00		43,706.00

				4307		zakup usług pozostałych		340.00		580.00		920.00

		Wydatki ogółem						47,747,708.00		0.00		47,747,708.00



		W Dziale 854, Rozdział 85415:

		zmniejsza się w § 3240 w SP Mszczonów w zasiłkach motywacyjnych o kwotę 2.000,00 zł,

		a zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł w tym paragrafie w ZOPO z przeznczeniem na zasiłki szkolne.



































































Arkusz3







