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ZARZĄDZENIE NR 29/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2011 

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 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 wydatki budżetu o kwotę 5.498,61 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.498,61 zł Plan 
wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 43.945.608,00 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.498,61 zł i zmniejsza się o kwotę 5.498,61 zł, tj. do kwoty 
35.777.958,00 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 
Budżetowej pn. Wydatki na 2011 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 2011 rok 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

mgr inż. Jóżef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik1.xls


Arkusz1

						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

		750				Administracja publiczna		4,169,080.00		0.00		4,169,080.00		4,107,976.00		61,104.00

				75056		Spis powszechny i inne		22,968.00		0.00		22,968.00		0.00		0.00

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

		Wydatki ogółem						43,945,608.00		0.00		43,945,608.00		35,777,958.00		8,167,650.00
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Arkusz2

														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

		750				Administracja publiczna		4,107,976.00		0.00		4,107,976.00		3,905,894.16		2,828,828.16		1,077,066.00		20,434.00		181,647.84		0.00		0.00		0.00

				75056		Spis powszechny i inne		22,968.00		0.00		22,968.00		5,096.16		5,096.16		0.00		0.00		-5,096.16		0.00		0.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6,194.00		0.00		6,194.00		3,334.00		3,040.56		293.44		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		4,321.00		0.00		4,321.00		0.00		326.56		-326.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,777,958.00		0.00		35,777,958.00		27,138,897.16		17,052,713.72		10,086,183.44		2,525,735.00		4,360,007.84		861,398.00		46,360.00		845,560.00
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