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ZARZĄDZENIE NR 19/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 marca 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. 1 i 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 dochody budżetu o kwotę 300,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
45.006.682,00 zł. 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 300,00 zł, tj. do kwoty 42.293.826,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 14.447,00 zł i zmniejsza się o kwotę 14.147,00 zł . Plan wydatków 
budżetu Gminy ogółem wynosi 47.774.058,00 zł. 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.447,00 zł i zmniejsza się o kwotę 14.147,00 zł, tj. do kwoty 
38.870.603,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 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 
niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 
rok”. 

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do 
Uchwały Budżetowej pn.” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych odrębnymi ustawami”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 19/12

Burmistrza Mszczonowa

z dnia 30 marca 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

załączniki do zarządzenia 



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

		852		Pomoc społeczna		3,685,933.00		300.00		3,686,233.00		3,686,233.00		3,551,843.00		113,390.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3,035,340.00		300.00		3,035,640.00		300.00		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		45,006,382.00		300.00		45,006,682.00		42,293,826.00		3,964,691.00		1,263,928.00		2,712,856.00		323,000.00		1,960,755.00

























Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 marca 2012	




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

		801				Oświata i wychowanie		16,369,828.35		0.00		16,369,828.35		15,664,834.35		704,994.00

				80103		Odzdziały przedszkolne w szkołach podstawowych		578,630.00		7,006.00		585,636.00		7,006.00		0.00

				80104		Przedszkola		3,004,735.35		7,141.00		3,011,876.35		7,141.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,501,800.00		-14,147.00		3,487,653.00		-14,147.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,078,879.00		300.00		5,079,179.00		5,079,179.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		387,400.00		300.00		387,700.00		300.00		0.00

		Wydatki ogółem						47,773,758.00		300.00		47,774,058.00		38,870,603.00		8,903,455.00

























Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 19/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 marca 2012r	




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

		801				Oświata i wychowanie		15,664,834.35		0.00		15,664,834.35		14,383,078.00		11,855,050.00		2,528,028.00		550,000.00		368,195.00		363,561.35		0.00		0.00

				80103		Odzdziały przedszkolne w szkołach podstawowych		578,630.00		7,006.00		585,636.00		7,006.00		7,006.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,332,581.35		7,141.00		2,339,722.35		7,141.00		7,141.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,494,800.00		-14,147.00		3,480,653.00		-14,147.00		-14,147.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,078,879.00		300.00		5,079,179.00		1,207,736.00		999,256.00		208,480.00		70,000.00		3,667,343.00		134,100.00		0.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		387,400.00		300.00		387,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						38,870,303.00		300.00		38,870,603.00		28,739,946.69		18,499,950.00		10,239,996.69		3,289,666.00		4,412,938.00		1,459,052.31		0.00		969,000.00





























Załącznik Nr 3 do Zarzadzenia Nr 19/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 marca 2012r	




zal nr 4





		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami



		Dział		Rozdział		Nazwa zadania		Dotacje
ogółem		Wydatki
ogółem
		Zmiana +/-		Plan po zmianie		z tego:

																wydatki bieżące		wydatki majątkowe

		1		2		3		4		5						6		7

		750		75011		Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności  i Urzędu Stanu Cywilnego		116,953.00		116,953.00				116,953.00		116,953.00		0.00

		751		75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		1,937.00		1,937.00				1,937.00		1,937.00		0.00

		852		85212		Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego		2,980,000.00		2,980,000.00				2,980,000.00		2,980,000.00		0.00

		852		85213		Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków		3,400.00		3,400.00				3,400.00		3,400.00		0.00

		852		85228		Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną		39,540.00		39,540.00				39,540.00		39,540.00		0.00

		852		85295		Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rzadowego programu wspierania		12,400.00		12,400.00		300.00		12,700.00		12,700.00		0.00

		Ogółem								3,154,230.00				3,154,530.00		3,154,530.00		0







Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 marca 2012r	






