
Id: TXEJP-UBEAQ-FQGWG-IQANA-SHYGJ. Projekt Strona 1

Projekt

z dnia  17 maja 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 271.239,00 zł i zmniejsza się dochody o kwotę 39.900,00 zł. Plan 
dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 43.225.013,00 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 271.239,00 zł i zmniejsza się o kwotę 39.900,00 zł, tj. do kwoty 
40.901.350,00 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 254.980,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 23.641,00 zł. 
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 44.176.947,00 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 179.940,00 zł i zmniejsza się o kwotę 23.641,00 zł , tj. do kwoty 
35.934.257 zł. 

2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75.040,00 zł, tj. do kwoty 8.242.690,00 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 zmiany w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2011r” 

6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”. 

7. 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”. 

8. § 12 pkt 2 zastępuje się: „2) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości 
wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu”. 
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§ 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

załaczniki 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

		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23,178,761.00		222,492.00		23,401,253.00		23,401,253.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z opłaty eksploatacyjnej		300,000.00		222,492.00		522,492.00		222,492.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801		Oświata i wychowanie		1,391,766.00		-22,035.00		1,369,731.00		1,171,131.00		100,730.41		568,801.59		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		728,732.00		-39,900.00		688,832.00		-39,900.00		-5,683.59		-34,216.41		0.00		0.00		0.00

				wpływ z różnych opłat		140,310.00		1,980.00		142,290.00		1,980.00		0.00		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		15,885.00		15,885.00		15,885.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0.00		28,882.00		28,882.00		28,882.00		28,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0.00		28,882.00		28,882.00		28,882.00		28,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926		Kultura fizyczna		3,034,500.00		2,000.00		3,036,500.00		2,736,500.00		0.00		0.00		300,000.00		0.00		300,000.00

				otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		42,993,674.00		231,339.00		43,225,013.00		40,901,350.00		3,980,669.43		1,023,347.57		2,323,663.00		247,195.00		1,666,468.00
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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

		750				Administracja publiczna		4,169,080.00		20,943.00		4,190,023.00		4,128,919.00		61,104.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,805.00		29.00		319,834.00		29.00		0.00

				75023		Urzędu gmin		3,103,395.00		1,384.00		3,104,779.00		1,384.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		455,108.00		19,530.00		474,638.00		19,530.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		15,148,918.00		87,253.00		15,236,171.00		14,818,571.00		417,600.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,967,040.00		6,350.00		7,973,390.00		6,350.00		0.00

				80104		Przedszkola		1,980,453.00		38,831.00		2,019,284.00		38,831.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,349,200.00		42,072.00		3,391,272.00		42,072.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		205,350.00		36,103.00		241,453.00		241,453.00		0.00

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		43,000.00		36,103.00		79,103.00		36,103.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3,978,308.00		16,000.00		3,994,308.00		1,495,926.00		2,498,382.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		745,967.00		16,000.00		761,967.00		0.00		16,000.00

		926				Kultura fizyczna		4,542,167.00		71,040.00		4,613,207.00		3,857,767.00		755,440.00

				92601		Obiekty sportowe		668,400.00		10,000.00		678,400.00		10,000.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,485,367.00		61,040.00		3,546,407.00		2,000.00		59,040.00

		Wydatki ogółem						43,945,608.00		231,339.00		44,176,947.00		35,934,257.00		8,242,690.00
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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

		750				Administracja publiczna		4,107,976.00		20,943.00		4,128,919.00		3,926,837.16		2,828,828.16		1,098,009.00		20,434.00		181,647.84		0.00		0.00		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,805.00		29.00		319,834.00		29.00		0.00		29.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,053,395.00		1,384.00		3,054,779.00		1,384.00		0.00		1,384.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		455,108.00		19,530.00		474,638.00		19,530.00		0.00		19,530.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,731,318.00		87,253.00		14,818,571.00		13,251,770.00		10,961,962.00		2,289,808.00		518,049.00		343,200.00		705,552.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,568,740.00		6,350.00		7,575,090.00		6,350.00		-13,650.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		1,980,453.00		38,831.00		2,019,284.00		0.00		0.00		0.00		47,952.00		0.00		-9,121.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,349,200.00		42,072.00		3,391,272.00		42,072.00		3,742.00		38,330.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		205,350.00		36,103.00		241,453.00		157,450.00		149,750.00		7,700.00		0.00		84,003.00		0.00		0.00		0.00

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		43,000.00		36,103.00		79,103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,103.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		3,845,767.00		12,000.00		3,857,767.00		3,456,767.00		1,581,071.00		1,875,696.00		338,400.00		62,600.00		0.00		0.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		0.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,457,367.00		2,000.00		3,459,367.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,777,958.00		156,299.00		35,934,257.00		27,220,262.16		17,042,805.72		10,177,456.44		2,573,687.00		4,396,110.84		852,277.00		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

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2,482,382.00		16,000.00		2,498,382.00		1,378,382.00		258,612.00		0.00		0.00		1,120,000.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		660,000.00		16,000.00		676,000.00		16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		696,400.00		59,040.00		755,440.00		755,440.00		568,400.00		0.00		0.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		28,000.00		59,040.00		87,040.00		59,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						8,167,650.00		75,040.00		8,242,690.00		6,916,966.00		2,760,696.00		0.00		0.00		1,325,724.00



&RZałacznik Nr 4 do Uchwały Nr........... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 2011r



zal nr 5

		

		Dotacje podmiotowe w 2011 r.

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa instytucji		Kwota dotacji		Zmiana +/-		Plan po zmianie

		1		2		3		4		5		6		7

		1		801		80104		Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie		470,097.00		47,952.00		518,049.00

		2		921		92109		Mszczonowski Ośrodek Kultury		1,250,736.00				1,250,736.00

		3		921		92116		Miejska Biblioteka Publiczna		319,790.00				319,790.00

		Ogółem								2,040,623.00		47,952.00		2,088,575.00
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zal nr 6

		

		Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

		Lp.		Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku

								ogółem		w tym:		ogółem		w tym:

										dotacje
(rodzaj, zakres)				wpłata do budżetu

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		-28,882.89		8,724,000.00		1 120 000,00 - dotacja na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej w m. Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Osuchów; wodociąg Marków Towarzystwo ul. Fabryczna; wodociąg łacznik ul. Skierniewicka; wodociąg Mszczonów ul. Czereśniowa, Mariana Korpusa, Strzelców Kaniowskich i ul. Projektowane bez nazwy; wodociąg ul. Tarczyńska II cz. 2; wodociąg Dwórzno; wodociąg Długowizna; zakup napowietrzacza na oczyszczalnię Grabce Józefpolskie		8,466,470.00		0.00		228,647.11

		Ogółem				-28,882.89		8,724,000.00		1,120,000.00		8,466,470.00		0.00		228,647.11
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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		594,969.00		249,175.00		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"		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                    B. 0,00                     C. 0,00		0.00		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 wykonalności i dokumentacji dla zadań związanych z gospodarka ściekową		46,000.00		46,000.00		46,000.00		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		Modernizacja instalacji centralnego orzewania i ciepłej wody użytkowej - hala sportowa		8,650.00		8,650.00		8,650.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		24		926		92604		Modernizacja opomiarowania instalacji węzła cieplnego - Kompleks Basenów Termalnych		9,880.00		9,880.00		9,880.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		25		926		92604		Rozbudowa instalacji elektrycznej - Kompleks Basenów Termalnych		59,040.00		59,040.00		59,040.00		0.00		A. 0,00                      B. 0,00                        C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		26		926		92604		Zakup kotar dzielących sektory do Hali Sportowej i klimatyzatora		9,470.00		9,470.00		9,470.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		Ogółem								6,142,362.00		4,828,354.00		2,983,039.00		249,175.00		247,195.00		1,348,945.00		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 25 maja 2011r


Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok dotyczą następujących elementów:


Po stronie dochodowej budżetu:


1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 222.492,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w związku  z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2011 rok (Dział 756, Rozdział 75618, § 0460)


2. W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zmniejszono plan dochodów o kwotę 39.900,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104)


3. W związku z organizacją wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej  zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.980,00 zł (§ 0690)z tytułu wpłat uczestników wyjazdu oraz                     o kwotę 15.885,00 zł (§ 2700) z tytułu środków otrzymanych na realizację programu wymiany młodzieży z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (Dział 801, Rozdział 80110)

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 28.882,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (Dział 854, Rozdział 85415, § 2030).

5. W związku z otrzymanymi darowiznami na Igrzyska Sportowe dzieci i Młodzieży zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł (Dział 926, Rozdział 92604, § 0960).


Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 750, Rozdział 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 29,00 zł                               z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. W Dziale 750, Rozdział 75023:

- zmniejszono środki w § 4370 o kwotę 870,00 zł celem przeniesienia na inne wydatki


- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.254,00 zł  z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


3. W Dziale 750, Rozdział 75075 zwiększono wydatki o kwotę 19.530,00 zł                                  z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych na ul. Sienkiewicza w Mszczonowie.


4. W Dziale 801, Rozdział 80101:

- zmniejszono środki w § 4040 o kwotę 13.650,00 zł celem przeniesienia na inne wydatki

- zwiększono wydatki w Szkole Podstawowej w Lutówce o kwotę 10.000,00 zł                               z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego


- zwiększono wydatki w Szkole Podstawowej we Wręczy o kwotę 10.000,00 zł                              z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla klas młodszych


5. Zwiększono dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego Smerfolandia  o kwotę 47.952,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu uczęszczania do w/w placówki dziecka niepełnosprawnego. Otrzymaną subwencję w całości w ratach comiesięcznych przekazuje się do Smerfolandii (Dział 801, Rozdział 80104, § 2540)

6. W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty dokonano korekty wydatków w poszczególnych paragrafach zmniejszając je „per saldem”                    o kwotę 9.121,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104).

7. W Dziale 801, Rozdział 80110 zwiększono wydatki w Gimnazjum w Osuchowie w § 4040 o kwotę 142,00 zł oraz o kwotę 41.930,00 zł w związku z realizacją programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.


8. W Dziale 854, Rozdział 85415 zwiększono wydatki o kwotę 36.103,00 zł                                        z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów. Kwota 28.882,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 7.221,00 zł to wkład własny gminy.


9. W Dziale 900, Rozdział 90001 zwiększono wydatki o kwotę 16.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP oraz opracowanie studium wykonalności i dokumentacji dla zadań związanych z gospodarką ściekową”. Dokumentacja projektowa dla zadań inwestycyjnych związanych z kanalizacją powstała kilka lat temu. W związku z tym, iż mieszkańcy nie ujęci w projekcie zgłosili chęć podłączenia do sieci kanalizacyjnej, zlecono zaprojektowanie dodatkowych przykanalików.

10. W związku z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej zawilgocenia drewnianej konstrukcji dachu nad basenem geotermalnym na obiekcie Termy Mszczonów wprowadzono kwotę 10.000,00 zł (Dział 926, Rozdział 92601,  § 4390)

11. W Dziale 926, Rozdział 92604:


- w związku z otrzymanymi darowiznami zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup nagród dla uczestników Igrzysk Sportowych Dzieci i Młodzieży


- wprowadzono do budżetu środki w kwocie 59,040,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa instalacji elektrycznej – Kompleks Basenów Termalnych”

Dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej               w Mszczonowie poprzez zmianę przeznaczenia wydatkowania dotacji z budżetu gminy. 


W wyniku uwzględnienia dofinansowania uzyskanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej                     w miejscowości Bobrowce oraz pobliskich miejscowościach” zapotrzebowanie na dotację              z budżetu gminy na to zadanie zostało zmniejszone w roku 2011 do kwoty 723.641,00 zł, zaś pozostała część dotacji w kwocie 396.359,00 przeznaczona zostanie na:

- wodociąg Marków Towarzystwo, ul. Fabryczna,


- wodociąg łącznik ul. Skierniewicka,

- wodociąg Mszczonów, ul. Czereśniowa, Mariana Korpusa, Strzelców Kaniowskich                         i ul. Projektowane bez nazwy,


- wodociąg ul. Tarczyńska II cz. 2,


- wodociąg Dwórzno,


- wodociąg Długowizna,


- zakup napowietrzacza na oczyszczalnię Grabce Józefpolskie.
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