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UCHWAŁA NR XX/162/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 30 marca 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 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 280.066,00 zł i zmniejsza się o kwotę 254.016,00 zł. Plan dochodów 
budżetu Gminy ogółem wynosi 45.006.382,00 zł. 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 280.066,00 zł i zmniejsza się o kwotę 254.016,00 zł, tj. do kwoty 
42.293.526,00 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 31.957,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.907,00 zł. 
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 47.773.758,00 zł. 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31.957,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.907,00 zł , tj. do kwoty 
38.870.303,00 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte 
Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą 
Finansową”. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Załącznik do Uchwały Nr XX/162/12

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 30 marca 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

załączniki 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

		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24,611,451.00		-248,109.00		24,363,342.00		24,363,342.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek dochodowy od osób fizycznych		6,202,451.00		-248,109.00		5,954,342.00		-248,109.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		758		Różne rozliczenia		8,380,785.00		280,066.00		8,660,851.00		8,660,851.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				subwencje ogólne z budżetu państwa		8,345,151.00		280,066.00		8,625,217.00		280,066.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852		Pomoc społeczna		3,691,840.00		-5,907.00		3,685,933.00		3,685,933.00		3,551,543.00		113,390.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		125,300.00		-5,907.00		119,393.00		-5,907.00		-297.00		-5,610.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		44,980,332.00		26,050.00		45,006,382.00		42,293,526.00		3,964,391.00		1,263,928.00		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 łączność		3,511,345.00		26,957.00		3,538,302.00		1,762,750.00		1,775,552.00

				60016		Drogi publiczne gminne		3,411,345.00		26,957.00		3,438,302.00		26,957.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,469,483.00		5,000.00		4,474,483.00		4,454,643.00		19,840.00

				75023		Urzędy gmin		3,410,534.00		5,000.00		3,415,534.00		5,000.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,084,786.00		-5,907.00		5,078,879.00		5,078,879.00		0.00

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

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		864,780.00		-5,907.00		858,873.00		-5,907.00		0.00

		Wydatki ogółem						47,747,708.00		26,050.00		47,773,758.00		38,870,303.00		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

		600				Transport i łączność		1,735,793.00		26,957.00		1,762,750.00		1,762,750.00		0.00		1,762,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60016		Drogi publiczne gminne		1,635,793.00		26,957.00		1,662,750.00		26,957.00		0.00		26,957.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,449,643.00		5,000.00		4,454,643.00		4,236,705.00		3,165,936.00		1,070,769.00		17,000.00		174,500.00		26,438.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,399,034.00		5,000.00		3,404,034.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,084,786.00		-5,907.00		5,078,879.00		1,207,736.00		999,256.00		208,480.00		70,000.00		3,667,043.00		134,100.00		0.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		335,000.00		0.00		335,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-14,707.00		14,707.00		0.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		864,780.00		-5,907.00		858,873.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-5,907.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						38,844,253.00		26,050.00		38,870,303.00		28,739,946.69		18,499,950.00		10,239,996.69		3,289,666.00		4,412,638.00		1,459,052.31		0.00		969,000.00
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zal nr 4

		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		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		16		926		92604		Zakup systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem monitorowania mienia - Kompleks Basenów Termalnych		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 
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