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Projekt

z dnia  15 marca 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2011 

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 IV/14/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r, Nr 8, poz.322) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.038.023,00 i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 561.177,00 
zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 42.926.149,00 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 598.028,00 zł i zmniejsza się o kwotę 417.182,00 zł, tj. do kwoty 
40.598.986,00 zł. 

2)dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 439.995,00 zł i zmniejsza się o kwotę 143.995,00, tj. do kwoty 
2.327.163,00 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok” 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.049.433,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 
1.474.579,00. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 43.878.083,00 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 443.333,00 zł i zmniejsza się o kwotę 116.579,00 , tj. do kwoty 
35.725.933,00 zł. 

2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 606.100,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.358.000,00 zł, tj. do kwoty 
8.152.150,00 zł 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 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 2011 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 2011 
rok”. 

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały 
Budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2011r”, poprzez: 

- zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu o kwotę 627.270,08 zł (§ 952) 

- zmniejszenia przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki o kwotę 20.650,00 zł (§ 951) 

- zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 237.947,08 (§ 950) 

- zwiększenia rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych kredytów o kwotę 1.354.000,00 zł (§ 992) 
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- zmniejszenia rozchodów z tytułu umorzenia pożyczki o kwotę 62.685,00 zł (§ 992) 

- zmniejszenia rozchodów z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę 20.650,00 zł (§ 991) 

§ 3 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 
951.934,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1)kredytów w kwocie 249.175,08 zł, 

2)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 
702.758,92 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 2.363.629,00 zł, rozchody w wysokości 1.411.695,00 zł” 

6. § 4, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 249.175,08 zł” 

7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych odrębnymi ustawami”. 

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte 
Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 
13 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 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



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały

załączniki do uchwały

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały

uzasadnienie do uchwały

Zalacznik2.doc


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

		630		Turystyka		443,817.00		0.00		443,817.00		303,822.00		0.00		303,822.00		139,995.00		0.00		139,995.00

				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		0.00		443,817.00		443,817.00		303,822.00		0.00		303,822.00		139,995.00		0.00		139,995.00

				środki na dofinansowanie własnych zadań biezących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł		303,822.00		-303,822.00		0.00		-303,822.00		0.00		-303,822.00		0.00		0.00		0.00

				środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		139,995.00		-139,995.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-139,995.00		0.00		-139,995.00

		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1,873.00		4,321.00		6,194.00		6,194.00		6,194.00		0.00		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		1,873.00		4,321.00		6,194.00		4,321.00		4,321.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200.00		-200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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		200.00		-200.00		0.00		-200.00		-200.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		758		Różne rozliczenia		7,762,436.00		219,095.00		7,981,531.00		7,981,531.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				subwencje ogólne z budżetu państwa		7,663,802.00		219,095.00		7,882,897.00		219,095.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1		2				3		4		5		6		7		8		9		10

		801		Oświata i wychowanie		1,495,426.00		-103,660.00		1,391,766.00		1,193,166.00		106,414.00		603,018.00		198,600.00		182,195.00		16,405.00

				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		832,392.00		-103,660.00		728,732.00		-99,660.00		-14,949.00		-84,711.00		-4,000.00		-600.00		-3,400.00

		852		Pomoc społeczna		3,688,819.00		-13,500.00		3,675,319.00		3,671,819.00		3,563,316.00		91,003.00		3,500.00		176.00		3,324.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3,007,500.00		-500.00		3,007,000.00		-500.00		-500.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		564,500.00		-13,000.00		551,500.00		-13,000.00		-13,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		587,028.00		45,790.00		632,818.00		455,290.00		39,065.00		6,725.00		177,528.00		0.00		177,528.00

				dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0.00		39,065.00		39,065.00		39,065.00		39,065.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0.00		6,725.00		6,725.00		6,725.00		0.00		6,725.00		0.00		0.00		0.00

		926		Kultura fizyczna		2,734,500.00		325,000.00		3,059,500.00		2,759,500.00		0.00		25,000.00		300,000.00		0.00		300,000.00

				środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0.00		300,000.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		300,000.00		0.00		300,000.00

				środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		42,449,303.00		476,846.00		42,926,149.00		40,598,986.00		3,941,442.00		1,029,568.00		2,327,163.00		247,371.00		1,669,792.00
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zal nr 2

						WYDATKI

								Planowane wydatki na 2011 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		5,148,732.00		200,000.00		5,348,732.00		1,916,048.00		3,432,684.00

				60016		Drogi publiczne gminne		4,892,732.00		200,000.00		5,092,732.00		200,000.00		0.00

		630				Turystyka		0.00		37,700.00		37,700.00		0.00		37,700.00

				63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0.00		37,700.00		37,700.00		0.00		37,700.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		951,950.00		-654,000.00		297,950.00		197,950.00		100,000.00

				70095		Pozostała działalność		819,750.00		-654,000.00		165,750.00		0.00		-654,000.00

		750				Administracja publiczna		4,051,536.00		35,000.00		4,086,536.00		4,025,432.00		61,104.00

				75022		Rady gmin		177,500.00		20,000.00		197,500.00		20,000.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		372,108.00		15,000.00		387,108.00		15,000.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1,873.00		4,321.00		6,194.00		6,194.00		0.00

				75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0.00		4,321.00		4,321.00		4,321.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		385,698.00		-200.00		385,498.00		385,498.00		0.00

				75414		Obrona cywilna		1,000.00		-200.00		800.00		-200.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		15,940,578.00		-791,660.00		15,148,918.00		14,731,318.00		417,600.00

				80104		Przedszkola		2,680,453.00		-700,000.00		1,980,453.00		0.00		-700,000.00

				80110		Gimnazja		3,337,200.00		12,000.00		3,349,200.00		12,000.00		0.00

				80195		Pozostała działalność		488,377.00		-103,660.00		384,717.00		-99,660.00		-4,000.00

		852				Pomoc spoleczna		4,933,121.00		-13,500.00		4,919,621.00		4,911,121.00		8,500.00

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3,026,952.00		2,419.00		3,029,371.00		2,419.00		0.00

		1		2		3				4				5		6

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19,000.00		-800.00		18,200.00		-800.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		312,700.00		-13,500.00		299,200.00		-13,500.00		0.00

				85216		Zasiłki stale		105,000.00		800.00		105,800.00		800.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		768,637.00		-1,429.00		767,208.00		-1,429.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		206,832.00		-990.00		205,842.00		-990.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3,882,517.00		95,791.00		3,978,308.00		1,495,926.00		2,482,382.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		695,967.00		50,000.00		745,967.00		50,000.00		0.00

				90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		0.00		39,066.00		39,066.00		39,066.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		91,568.00		6,725.00		98,293.00		6,725.00		0.00

		926				Kultura fizycna		3,948,765.00		661,402.00		4,610,167.00		3,913,767.00		696,400.00

				92601		Obiekty sportowe		100,000.00		568,400.00		668,400.00		0.00		568,400.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,460,365.00		93,002.00		3,553,367.00		93,002.00		0.00

		Wydatki ogółem						44,303,229.00		-425,146.00		43,878,083.00		35,725,933.00		8,152,150.00
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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		1,716,048.00		200,000.00		1,916,048.00		1,916,048.00		0.00		1,916,048.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60016		Drogi publiczne gminne		1,616,048.00		200,000.00		1,816,048.00		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		3,990,432.00		35,000.00		4,025,432.00		3,832,432.00		2,823,732.00		1,008,700.00		20,000.00		173,000.00		0.00		0.00		0.00

				75022		Rady gmin		177,500.00		20,000.00		197,500.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		372,108.00		15,000.00		387,108.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1,873.00		4,321.00		6,194.00		3,334.00		2,714.00		620.00		0.00		2,860.00		0.00		0.00		0.00

				75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1,873.00		4,321.00		6,194.00		1,461.00		841.00		620.00		0.00		2,860.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		385,698.00		-200.00		385,498.00		290,498.00		17,250.00		273,248.00		45,000.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00

				75414		Obrona cywilna		1,000.00		-200.00		800.00		-200.00		-200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,818,978.00		-87,660.00		14,731,318.00		13,203,348.00		10,971,870.00		2,231,478.00		470,097.00		343,200.00		714,673.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,337,200.00		12,000.00		3,349,200.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80195		Pozostała działalność		465,077.00		-99,660.00		365,417.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-99,660.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,924,621.00		-13,500.00		4,911,121.00		1,115,802.00		906,849.00		208,953.00		70,000.00		3,629,500.00		95,819.00		0.00		0.00

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3,026,952.00		2,419.00		3,029,371.00		2,419.00		2,419.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19,000.00		-800.00		18,200.00		-800.00		-800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		312,700.00		-13,500.00		299,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-13,500.00		0.00		0.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		105,000.00		800.00		105,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00

		1		2		3				4				5		6		7		8		9		10		11		12

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		760,137.00		-1,429.00		758,708.00		-1,429.00		-1,429.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		206,832.00		-990.00		205,842.00		-990.00		-990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,400,135.00		95,791.00		1,495,926.00		1,489,201.00		3,600.00		1,485,601.00		0.00		0.00		6,725.00		0.00		0.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35,967.00		50,000.00		85,967.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		0.00		39,066.00		39,066.00		39,066.00		0.00		39,066.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		91,568.00		6,725.00		98,293.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6,725.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		3,820,765.00		93,002.00		3,913,767.00		3,512,767.00		1,581,071.00		1,931,696.00		338,400.00		62,600.00		0.00		0.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,432,365.00		93,002.00		3,525,367.00		93,002.00		19,621.00		73,381.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,399,179.00		326,754.00		35,725,933.00		27,125,435.00		17,060,491.00		10,064,944.00		2,525,301.00		4,366,060.00		817,217.00		46,360.00		845,560.00
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zal nr 4

										WYDATKI MAJĄTKOWE

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego		Dotacje

																programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

								Przed zmianą		Zmiana		Po    zmianie

		1		2		3		4						5		6		7		8		9

		630				Turystyka		0.00		37,700.00		37,700.00		37,700.00		37,700.00		0.00		0.00		0.00

				63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0.00		37,700.00		37,700.00		37,700.00		37,700.00		0.00		0.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		754,000.00		-654,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70095		Pozostała działalność		654,000.00		-654,000.00		0.00		-654,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		1,121,600.00		-704,000.00		417,600.00		417,600.00		19,300.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		700,000.00		-700,000.00		0.00		-700,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80195		Pozostała działalność		23,300.00		-4,000.00		19,300.00		-4,000.00		-4,000.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		128,000.00		568,400.00		696,400.00		696,400.00		568,400.00		0.00		0.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		100,000.00		568,400.00		668,400.00		568,400.00		568,400.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						8,904,050.00		-751,900.00		8,152,150.00		6,845,426.00		2,764,196.00		0.00		0.00		1,306,724.00
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zal nr 5

		

		Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota 2011 r		Zmiany +/-		Kwota po zmianach 2011

		1		2		3		4		5		6

		1.		Dochody				42,449,303.00		476,846.00		42,926,149.00

		2.		Wydatki				44,303,229.00		-425,146.00		43,878,083.00

		3.		Wynik budżetu				-1,853,926.00		901,992.00		-951,934.00

		Przychody ogółem:						1,994,956.00		368,673.00		2,363,629.00

		1.		Kredyty		§ 952		1,000,000.00		627,270.08		1,627,270.08

		2.		Pożyczki		§ 952

		3.		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903

		4.		Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951		54,250.00		-20,650.00		33,600.00

		5.		Prywatyzacja majątku jst		§ 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957

		7.		Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931

		8.		Wolne środki		§ 950		940,706.00		-237,947.08		702,758.92

		Rozchody ogółem:						141,030.00		1,270,665.00		1,411,695.00

		1.		Spłaty kredytów		§ 992		38,480.00		1,354,000.00		1,392,480.00

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		81,900.00		-62,685.00		19,215.00

		3.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963

		4.		Udzielone pożyczki		§ 991		20,650.00		-20,650.00		0.00

		5.		Lokaty		§ 994

		6.		Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982

		7.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995
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zal nr 6

		

		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		8

		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		1,873.00		1,873.00				1,873.00		1,873.00		0.00

		751		75109		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Mszczonowe		0.00		0.00		4,321.00		4,321.00		4,321.00		0.00

		754		75414		Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej		200.00		200.00		-200.00		0.00		0.00		0.00

		852		85212		Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego		2,964,000.00		2,964,000.00				2,964,000.00		2,964,000.00		0.00

		852		85213		Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków		7,500.00		7,500.00		-500.00		7,000.00		7,000.00		0.00

		852		85228		Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną		36,000.00		36,000.00				36,000.00		36,000.00		0.00

		Ogółem								3,126,526.00		3,621.00		3,130,147.00		3,130,147.00		0
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zal nr 7

		

		Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 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 2011		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		500		50095		Modernizacja Targowiska przy ulicy Morelowej		671,329.00		454,377.00		454,377.00		0.00		A.  0,00
B.  0,00
C.  0,00		0.00		Urząd Miejski

		2		600		60016		Budowa chodnika w ulicy Wschodniej		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		3		600		60016		Budow drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek		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

		4		600		60016		Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie		2,311,443.00		1,876,684.00		444,144.00		400,000.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		1,032,540.00		Urząd Miejski

		5		630		63003		Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów"		262,536.00		37,700.00		37,700.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		6		700		70005		Zakupy nieruchomości		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		7		750		75023		Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki		50,000.00		50,000.00		50,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		8		801		80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie		244,700.00		244,700.00		129,250.00		0.00		A. 115.450,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		9		801		80101		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osuchowie		135,200.00		135,200.00		71,350.00		0.00		A. 63.850,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		10		801		80101		Zaklup sprzętu i tablicy multimedialnej		18,400.00		18,400.00		18,400.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Szkoły Podstawowe

		11		801		80195		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"		19,300.00		19,300.00		0.00		0.00		A. 2.895,00 
B.  0,00
C. 0,00		16,405.00		Gminne Centrum Informacji

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		12		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

		13		852		85219		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Lepsze jutro młodych"		3,500.00		3,500.00		0.00		0.00		A. 176,00                     B. 0,00                     C. 0,00		3,324.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		14		852		85219		Zakup sprzętu komputerowego		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		A. 0,00 
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		15		853		85395		Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji		870,044.00		432,583.00		432,583.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		16		853		85395		Zakup kserokopiarki		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Gminne Centrum Informacji

		17		900		90001		Opracowanie dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP oraz opracowanie studium wykonanlności dla zadań związanych z gospodarka ściekową		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		18		900		90002		Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonanlności dla zadania rekultywacja składowiska odpadów		40,000.00		40,000.00		40,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		19		900		90004		Odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		20		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego: osiedle "Tarczyńska II" ulica Generała Andersa, ulica Spacerowa w m. Sosnowica, Pawłowice		103,770.00		103,770.00		103,770.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		21		900		90015		Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego		200,000.00		200,000.00		200,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		22		926		92601		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary		568,400.00		568,400.00		268,400.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		300,000.00		Urząd Miejski

		23		926		92604		Zakup kotar dzielących sektory do Hali Sportowej i klimatyzatora		28,000.00		28,000.00		28,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		Ogółem								6,070,822.00		4,756,814.00		2,757,174.00		400,000.00		247,371.00		1,352,269.00		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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Uzasadnienie


do Uchwały Nr ………… Rady Miejskiej w Mszczonowie


z dnia 23 marca 2011r


Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok dotyczą następujących elementów:


Po stronie dochodowej budżetu:


1. Zgodnie z   pismem otrzymanym z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o płatność w ramach projektu              pt. „Wykreowanie produktu turystycznego pod nazwą „Weekend z Termami Mszczonów” przeniesiono kwotę 303.822,00 zł z § 2708 do 2007 oraz kwotę 139.995,00 zł z § 6298 do 6207 (Dział 630, Rozdział 63003).


2. Wprowadzono do dochodów dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku w kwocie 4.321,00 zł w związku z zarządzonymi na dzień 17 kwietnia 2011r wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Mszczonowie (Dział 751, Rozdział 75109, § 2010).

3. W dziale 754, Rozdział 75414 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 200,00 zł na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji i wydatków na 2011 rok wynikających z decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 3/2011 z dnia 25.02.2011r.

4. Zwiększona została roczna kwota subwencji oświatowej dla gminy Mszczonów                           w wysokości 219.095,00 zł  na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 (Dział 758, Rozdział 75801, § 2920).


5. Dokonano zmniejszenia dochodów w Dziale 801, Rozdział 80195 o kwotę 103.660,00 zł  (§ 2007 – 84.711,00 zł, § 2009 – 14.949,00 zł, § 6207 – 3.400,00 zł, § 6209 – 600,00 zł), w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów dofinansowania na realizację projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” na 2011 rok i przesunięciem go na rok 2012.


6. Na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                      w sprawie ostatecznych kwot dotacji i wydatków na 2011 rok wynikających z decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 3/2011 z dnia 25.02.2011r. wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 852 Pomoc społeczna:


- zmniejszono plan dotacji o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem   na składki na ubezpieczenia zdrowotne ( Rozdział 85213, § 2010 – 500,00 zł, § 2030 – 300,00 zł)


- zmniejszono plan dotacji o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (Rozdział 85214, § 2030)


- zwiększono plan dotacjo o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych  (Rozdział  85216, § 2030)


7. Wprowadzono do dochodów dotację w kwocie 39.065,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mszczonów z budynków stanowiących własność osób fizycznych” (Dział 900, Rozdział 90006, § 2440).


8. W Dziale 900, Rozdział 90095 wprowadzono  środki  w kwocie 6.725,00 zł na projekt Gminy Geotermalne „GEOCOM” z udziałem środków unijnych    

9. W Dziale 926, Rozdział 92601 wprowadzona do planu dochodów kwota 300.000,00 zł to przewidywane środki na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego             w Piekarach  z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


10. W Dziale 926, Rozdział 92604 wprowadzona do planu dochodów kwota 25.000,00 zł to przewidywana środki na dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” małego projektu „Rekonstrukcja Bitwy Mszczonowskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Po stronie wydatkowej budżetu:


1. W związku z dużymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg poniesionymi dotychczas  zwiększono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł w Dziale 600, Rozdział 60016, § 4300.


2. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zainstalowanie wanny z hydromasażem w ramach projektu „Weekend z Termami Mszczonów” zaistniała potrzeba zwiększenia środków na ten cel o kwotę 37.700,00 zł (Dział 630, Rozdział 63003, § 6059)


3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu państwa kwota 654.000,00 zł zostaje wycofana z planu wydatków inwestycyjnych i umieszczona w rozchodach budżetu 2011r (Dział 700, Rozdział 70095, § 6050)


4. Uwzględniając wykonanie roku 2010 zaistniała potrzeba zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł w Dziale 750, Rozdział 75022, § 4300.


5. W Dziale 750, Rozdział 75075 zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z uwagi na przewidywaną wizytę władz samorządowych z Macedonii.

6. W Dziale 751, Rozdział 75109 wprowadzono środki z przeznaczeniem na przygotowanie              i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011r wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie (środki z dotacji).


7. Wycofano kwotę 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na konserwację sprzętu OC– środki z dotacji (Dział 754, Rozdział 75414).


8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu państwa  kwota 700.000,00 zł zostaje wycofana                  z planu wydatków inwestycyjnych i umieszczona w rozchodach budżetu 2011r (Dział 801, Rozdział 80104, § 6050)


9. Zwiększono o kwotę 12.000,00 zł plan wydatków Gimnazjum w Mszczonowie                         z przeznaczeniem na wykonanie pomnika Jana Adama Maklakiewicza – patrona szkoły (Dział 801, Rozdział 80110).

10. W Dziale 801, Rozdział 80195 Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 103.660,00 zł w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów dofinansowania na realizację projektu „Otarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” na rok 2011 i przesunięciem go na rok 2012. Dokonano przesunięć w harmonogramie realizacji szkoleń oraz związanych                   z nimi wydatkami na 2012 rok.


11. W Dziale 852, Rozdział 85212 zwiększono środki o kwotę 3.419,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika świadczeń rodzinnych oraz zmniejszono wydatki o kwotę 1.000,00 zł w § 4010.


12. W Dziale 852, Rozdział 85213 zmniejszono środki o kwotę 800,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne (środki z dotacji).

13. W Dziale 852, Rozdział 85214 zmniejszono środki o kwotę 13.500,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych (środki z dotacji)


14. W Dziale 852, Rozdział 85216 zwiększono środki o kwotę 800,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji).


15. W Dziale 852, Rozdział 85219 zwiększono środki o kwotę 290,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zmniejszono wydatki o kwotę 1.719,00 zł w § 4110.


16.  Zmniejszono środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 990,00 zł (Dział 852, Rozdział 85228).


17. W Dziale 900, Rozdział 90001 zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł                                   z przeznaczeniem na renowację stawów we wsi Piekary, które stanowią własność gminy.

18. W związku z przewidywanym dofinansowaniem realizacji przedsięwzięcia „Usunięcie            i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mszczonów                         z budynków stanowiących własność osób fizycznych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono kwotę 39.066,00 zł (Dział 900, Rozdział 90006)

19. Wprowadzono do wydatków kwotę 6.725,00 zł na realizację projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM” (Dział 900, Rozdział 90095)


20. Zwiększone wydatki w kwocie 568.400,00 zł przeznaczone są na realizację projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary” dofinansowanego z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (Dział 926, Rozdział 92601)


21. W Dziale 926, Rozdział 92604:

- zwiększono wydatki o kwotę 21.121,00 zł z przeznaczeniem na obsługę boisk ORLIK 2012. 50% łącznych wydatków przez 9 miesięcy będzie finansowane przez Ministerstwo Sportu,


- zwiększono wydatki o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na rekonstrukcję Bitwy Mszczonowskiej, projekt ma być dofinansowany przez Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,


- zwiększono wydatki o kwotę 3.881,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk .


W wyniku zmian dochody ustalono kwotą 42.926.149,00 zł, zaś wydatki kwotą 43.878.083,00 zł. Z porównania tych kwot wynika deficyt w kwocie 951.934,00 zł.

Dla pokrycia deficytu oraz spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań wynika potrzeba zaciągnięcia  w 2011 roku kredytu w kwocie 1.627.270,08 zł (§ 952)

Z przychodów i rozchodów została wycofana kwota 20.650,00 zł pożyczki do udzielenia której została upoważniony Burmistrz, z uwagi na fakt, iż to będzie pożyczka krótkoterminowa. 

Rozchody pomniejszono także o kwotę 62.685,00 zł w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dniem 28.02.2011r części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza, Wręcza A i włączenie do istniejącej sieci w miejscowości Grabce Towarzystwo, gmina Mszczonów” (§ 992)

Zmiany również wprowadziły korekty w stosownych załącznikach do uchwały budżetowej.
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