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ZARZĄDZENIE NR 14/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 lutego 2012 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012 

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. 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 2012, poz.879) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 53.835,00 zł i zmniejsza się o kwotę 53.835,00 zł . Plan wydatków 
budżetu Gminy ogółem wynosi 47.747.708,00 zł. 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.835,00 zł i zmniejsza się o kwotę 53.835,00 zł, tj. do kwoty 
38.844.253,00 zł,  zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do 
Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 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 2012 
rok”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 14/12

Burmistrza Mszczonowa

z dnia 29 lutego 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

załączniki do zarządzenia 



zal nr 1

						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

		852				Pomoc społeczna		5,084,786.00		0.00		5,084,786.00		5,084,786.00		0.00

				85202		Domy pomocy społecznej		100,000.00		-50,000.00		50,000.00		-50,000.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		285,000.00		50,000.00		335,000.00		50,000.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		860,945.00		3,835.00		864,780.00		3,835.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		224,462.00		-3,835.00		220,627.00		-3,835.00		0.00

		Wydatki ogółem						47,747,708.00		0.00		47,747,708.00		38,844,253.00		8,903,455.00

























Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 lutego 2012r	




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

		852				Pomoc społeczna		5,084,786.00		0.00		5,084,786.00		1,207,736.00		999,256.00		208,480.00		70,000.00		3,681,750.00		125,300.00		0.00		0.00

				85202		Domy pomocy społecznej		100,000.00		-50,000.00		50,000.00		-50,000.00		0.00		-50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		285,000.00		50,000.00		335,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		860,945.00		3,835.00		864,780.00		3,835.00		3,835.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		224,462.00		-3,835.00		220,627.00		-3,835.00		-3,835.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						38,844,253.00		0.00		38,844,253.00		28,707,989.69		18,499,950.00		10,208,039.69		3,289,666.00		4,427,345.00		1,450,252.31		0.00		969,000.00





























Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 lutego 2012r	
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