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Projekt

z dnia  14 czerwca 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 236.346,00 zł i zmniejsza się dochody o kwotę 7.000,00 zł. Plan 
dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 43.521.930,18 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 224.346,00 zł, tj. do kwoty 41.193.267,18 zł. 

2)dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 
2.328.663,00 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 233.396,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.050,00 zł. 
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 44.473.864,18 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 185.296,00 zł i zmniejsza się o kwotę 4.050,00 zł , tj. do kwoty 
36.175.074,18 zł. 

2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 48.100,00 zł, tj. do kwoty 8.298.790,00 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 11 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”. 

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały 
Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego”. 

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”. 
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8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 14 do Uchwały 
Budżetowej pn.” Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych”. 

9. W § 4 dodaje się pkt 3 o brzmieniu: „3) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
w kwocie 1.378.095,00 zł” 

§ 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

		500		Handel		100,000.00		37,280.00		137,280.00		137,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych dochodów		0.00		37,280.00		37,280.00		37,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		600		Transport i łaczność		1,203,540.00		18,246.00		1,221,786.00		131,246.00		100,000.00		0.00		1,090,540.00		58,000.00		1,032,540.00

				wpływy z róznych dochodów		6,000.00		25,246.00		31,246.00		25,246.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwstycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		65,000.00		-7,000.00		58,000.00		0.00		0.00		0.00		-7,000.00		-7,000.00		0.00

		700		Gospodarka mieszkaniowa		1,126,350.00		138,000.00		1,264,350.00		842,350.00		0.00		0.00		422,000.00		0.00		0.00

				wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych dochodów		227,000.00		126,000.00		353,000.00		126,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750		Administracja publiczna		162,097.00		500.00		162,597.00		162,597.00		135,997.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00

				dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0.00		7,253.00		7,253.00		7,253.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych dochodów		0.00		7,253.00		7,253.00		7,253.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23,401,253.00		3,000.00		23,404,253.00		23,404,253.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				pozostałe odsetki		1,000.00		3,000.00		4,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1		2				3				4		5		6		7		8		9

		801		Oświata i wychowanie		1,369,731.00		492.00		1,370,223.00		1,171,623.00		100,730.41		568,801.59		198,600.00		182,195.00		16,405.00

				wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0.00		492.00		492.00		492.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852		Pomoc społeczna		3,701,300.00		21,000.00		3,722,300.00		3,722,300.00		3,574,701.02		118,998.98		0.00		0.00		0.00

				dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0.00		11,100.00		11,100.00		11,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		551,500.00		9,900.00		561,400.00		9,900.00		9,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16,000.00		1,475.00		17,475.00		17,475.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z róznych dochodów		500.00		1,475.00		1,975.00		1,475.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		632,818.00		2,100.00		634,918.00		457,390.00		39,065.00		6,725.00		177,528.00		0.00		177,528.00

				wpływy z różnych opłat		176,000.00		400.00		176,400.00		400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z róznych dochodów		0.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		43,292,584.18		229,346.00		43,521,930.18		41,193,267.18		4,058,140.61		1,023,347.57		2,328,663.00		240,195.00		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

		600				Transport i łaczność		5,348,732.00		120,346.00		5,469,078.00		2,032,744.00		3,436,334.00

				60016		Drogi publiczne gminne		5,092,732.00		120,346.00		5,213,078.00		116,696.00		3,650.00

		630				Turystyka		37,700.00		500.00		38,200.00		0.00		38,200.00

				63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		37,700.00		500.00		38,200.00		0.00		500.00

		750				Administracja publiczna		4,225,403.00		47,600.00		4,273,003.00		4,168,499.00		104,504.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,837.00		4,200.00		324,037.00		4,200.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,104,779.00		43,400.00		3,148,179.00		0.00		43,400.00

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		209,100.00		20,000.00		229,100.00		229,100.00		0.00

				75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		209,100.00		20,000.00		229,100.00		20,000.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,945,602.00		9,900.00		4,955,502.00		4,949,952.00		5,550.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		793,189.00		0.00		793,189.00		-550.00		550.00

				85295		Pozostała działalność		404,000.00		9,900.00		413,900.00		9,900.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		4,613,207.00		31,000.00		4,644,207.00		3,880,767.00		763,440.00

				92601		Obiekty sportowe		678,400.00		26,000.00		704,400.00		26,000.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,546,407.00		5,000.00		3,551,407.00		5,000.00		0.00

		Wydatki ogółem						44,244,518.18		229,346.00		44,473,864.18		36,175,074.18		8,298,790.00
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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		1,916,048.00		116,696.00		2,032,744.00		2,032,744.00		0.00		2,032,744.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60016		Drogi publiczne gminne		1,816,048.00		116,696.00		1,932,744.00		116,696.00		0.00		116,696.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,164,299.00		4,200.00		4,168,499.00		3,966,417.16		2,847,558.16		1,118,859.00		20,434.00		181,647.84		0.00		0.00		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		319,834.00		4,200.00		324,034.00		4,200.00		4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		209,100.00		20,000.00		229,100.00		229,100.00		160,000.00		69,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		209,100.00		20,000.00		229,100.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,940,602.00		9,350.00		4,949,952.00		1,115,252.00		906,849.00		208,403.00		70,000.00		3,624,700.00		140,000.00		0.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		788,189.00		-550.00		787,639.00		-550.00		0.00		-550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		404,000.00		9,900.00		413,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9,900.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		3,849,767.00		31,000.00		3,880,767.00		3,479,767.00		1,581,071.00		1,898,696.00		338,400.00		62,600.00		0.00		0.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		10,000.00		26,000.00		36,000.00		26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,451,367.00		5,000.00		3,456,367.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,993,828.18		181,246.00		36,175,074.18		27,486,559.34		17,062,860.65		10,423,698.69		2,538,307.00		4,406,010.84		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

		600				Transport i łączność		3,432,684.00		3,650.00		3,436,334.00		3,280,334.00		1,876,684.00		0.00		0.00		156,000.00

				60016		Drogi publiczne gminne		3,276,684.00		3,650.00		3,280,334.00		3,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		630				Turystyka		37,700.00		500.00		38,200.00		38,200.00		38,200.00		0.00		0.00		0.00

				63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		37,700.00		500.00		38,200.00		500.00		500.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		61,104.00		43,400.00		104,504.00		93,400.00		0.00		0.00		0.00		11,104.00

				75023		Urzędy gmin		50,000.00		43,400.00		93,400.00		43,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,000.00		550.00		5,550.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		5,000.00		550.00		5,550.00		550.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						8,250,690.00		48,100.00		8,298,790.00		6,973,066.00		2,761,196.00		0.00		0.00		1,325,724.00
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zal nr 5

		

		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		9,249,328.00		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 oraz ul. Szkolna i Żyrardowska; wodociąg ul. Tarczyńska II cz. 2; wodociąg Dwórzno; wodociąg Długowizna; zakup napowietrzania na oczyszczalnię Grabce Józefpolskie; wodociąg Badowo Dańki, wykup poleasingowej wirówki na oczyszcalnię		8,991,798.00		0.00		228,647.11

		Ogółem				-28,882.89		9,249,328.00		1,120,000.00		8,991,798.00		0.00		228,647.11



&RZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr........... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2011r



zal nr 6

		

		Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki

														w tym

												Łączne

												wydatki		bieżące		majątkowe

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1.		600		60016		Adamowice		Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej		12,004.00		12,004.00

		2.		600		60016		Badów Górny		Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej		9,364.00		9,364.00

		3		600		60016		Badowo-Msciska		Utwardzenie tłuczniem ulicy Lipowej		8,924.00		8,924.00

		4		754		75412		Bobrowce		Remont remizy OSP w Bobrowcach, zakup wyposażenia. Budynek ten stanowi własność gminy		14,486.00		14,486.00

		5		600		60016		Ciemno Gnojna		Utwardzenie tłuczniem ulicy Słonecznej		8,013.00		8,013.00

		6		600		60016		Gąba		Utwardzenie tłuczniem ul. Brzozowej		11,344.00		11,344.00

		7		900		90095		Grabce Józefpolskie		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej		12,318.00		12,318.00

		8		754		75412		Grabce Towarzystwo		Zakup piły spalinowej i umundurowania dla OSP Grabce Towarzystwo. Budynek ten stanowi własność gminy		6,681.00		6,681.00

				600		60016				Zakup wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych we wsi Grabce Towarzystwo		3,500.00		0.00		3,500.00

		9		600		60016		Gurba		Utwardzenie tłuczniem drogi we wsi Zdzieszyn		10,841.00		10,841.00

		10		600		60016		Janówek		Utwardzenie tłuczniem ulicy Słonecznej i Krótkiej		9,867.00		9,867.00

		11		600		60016		Kamionka		Utwardzenie drogi we wsi Adamówek		10,684.00		10,684.00

		12		600		60016		Kowiesy		Utwardzenie tłuczniem ulicy Wrzosowej i Leśnej		9,050.00		9,050.00

		13		900		90095		Lindów		Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej		9,050.00		9,050.00

		14		600		60016		Lutkówka		Utwardzenie tłuczniem ulicy Piaskowej w Lutkówce		9,082.00		9,082.00

		15		600		60016		Lutkówka Kolonia		Utwardzenie tłuczniem ulicy Krótkiej i Głównej		8,422.00		8,422.00

		16		600		60016		Marianka		Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej w sołectwie Marianka		11,721.00		11,721.00

		17		600		60016		Marków Towarzystwo		Remont ulicy Akacjowej, Kolejowej, Krótkiej, Długiej i Prażmowskiej w markowie Towarzystwo		13,921.00		13,921.00

		18		600		60016		Olszówka - Nowy Dworek		Utwardzenie drogi we wsi Nowy Dworek		9,616.00		9,616.00

		19		600		60016		Osuchów		Remont ulicy Polnej, Okrężnej i Strażackiej w Osuchowie		17,943.00		17,943.00

		20		900		90015		Pawłowice		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pawłowice		9,396.00				9,396.00

		21		600		60016		Piekarowo		Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej		10,558.00		10,558.00

		22		900		90001		Piekary		Czyszczenie stawów gminnych  w Piekarach		10,967.00		10,967.00

		23		900		90015		Sosnowica		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Spacerowej		9,459.00				9,459.00

		1		2		3		4		5		6		7		8

		24		600		60016		Suszeniec		Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiatrowskiej i Lipowej		9,302.00		9,302.00

		25		600		60016		Świnice		Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej w Świnicach		9,050.00		9,050.00

		26		754		75412		Wręcza		Modernizacja budynku OSP we Wręczy. Budynek ten stanowi własność gminy		11,281.00		11,281.00

		27		600		60016		Wygnanka		Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzecznej i Spokojnej		13,984.00		13,984.00

		28		600		60016		Wymysłów		Utwardzenie tłuczniem ulicy Świerkowej		10,181.00		10,181.00

		29		600		60016		Zbiroża		Remont przepustu nad ciekiem wodnym na drodze gminnej łączącej ulice Św. Anny w Zbiroży i ulicę Kolejową w Dwórznie		10,307.00		10,307.00

		30		600		60016		Zimnice		Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej		10,370.00		10,370.00

		Ogółem										321,686.00		299,331.00		22,355.00



&RZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr........... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2011r



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		Budowa drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek		200,000.00		200,000.00		142,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  58.000,00
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		600		60016		Zakup wiaty przystankowej we wsi Grabce Towarzystwo		3,650.00		3,650.00		3,650.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		6		630		63003		Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów"		263,036.00		38,200.00		38,200.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		7		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

		8		750		75023		Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki i klimatyzacji serwerowej		93,400.00		93,400.00		93,400.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		9		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

		10		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

		11		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

		12		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

		13		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

		14		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

		15		852		85219		Zakup sprzętu komputerowego		5,550.00		5,550.00		5,550.00		0.00		A. 0,00 
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		16		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

		17		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

		18		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

		19		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

		20		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

		21		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

		22		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

		23		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

		24		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

		25		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

		26		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

		27		926		92604		Zakup klimatyzatora i pompowanego balonu reklamowego Kompleksu Basenów Termalnych		17,470.00		17,470.00		17,470.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		Ogółem								6,198,462.00		4,884,454.00		3,046,139.00		249,175.00		240,195.00		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



&RZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr............ Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2011r



zal nr 8

		

		Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

		Lp.		Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody		Zmiana +/-		Plan po zmianie

		1		2		3		4		5

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie		200.00				200.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach		500.00				500.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie		100.00		120.00		220.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wreczy		200.00		2,492.00		2,692.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Lutkówce		0.00		15,000.00		15,000.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie		4,300.00				4,300.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie		500.00				500.00

		Ogółem				5,800.00		17,612.00		23,412.00

		Lp.		Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Wydatki		Zmiana +/-		Plan po zmianie

		1		2		3		4		5

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie		200.00				200.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach		500.00				500.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie		100.00		120.00		220.00

				"zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wreczy		200.00		2,492.00		2,692.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Lutkówce		0.00		15,000.00		15,000.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie		4,300.00				4,300.00

				"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie		500.00				500.00

		Ogółem				5,800.00		17,612.00		23,412.00



&RZałacznik Nr 8 do Uchwały Nr.......... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2011r







Uzasadnienie


do Uchwały Nr                   Rady Miejskiej w Mszczonowie


z dnia 29 czerwca 2011r


Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok dotyczą następujących elementów:


Po stronie dochodowej budżetu:


1. W związku z naliczeniem kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska przy ulicy Morelowej w Mszczonowie” wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 37.280,00 zł (Dział 500, Rozdział 50095,                   § 0970)

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 25.246,00 zł z tytułu odszkodowania  za rozliczenie szkód drogowych powstałych na terenie Gminy Mszczonów we wsiach Nosy Poniatki, Bronisława w związku z pracami sejsmicznymi grupy P-63a (Dział 600, Rozdział 60016,                § 0970)


3. W związku z przyznaniem dotacji w kwocie 58.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek” zmniejszono plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł (Dział 600, Rozdział 60016, § 6260)

4. Wprowadzono dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dział 700, Rozdział 70005, § 0760)

5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 126.000,00 zł z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie                             i wykorzystanie odpadów paleniskowych w związku  z większym niż przewidywano wpływami  (Dział 700, Rozdział 70005, § 0970)


6. Wprowadzono dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu wpłat za wynajem sali szkoleniowej przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Dział 750, Rozdział 75023, § 0750).


7. Ujęto w budżecie dochody w kwocie 7.253,00 zł jako  zwrot należności za media z lat ubiegłych od innych jednostek (Dział 754, Rozdział 75412, § 0970).

8. Zwiększono dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania płatności renty planistycznej (Dział 756, Rozdział 75618, § 0920)


9. Ujęto w budżecie środki finansowe w kwocie 492,00 zł pozostałe na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2010r, podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dział 801, Rozdział 80101,             § 2400 – 380,00 zł; Rozdział 80104, § 2440 – 42,00 zł i Rozdział 80110, § 2400 – 70,00 zł).

10. Wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 11.000,00 zł jako udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 852, Rozdział 85212, § 2360).


11. Ujęto w budżecie dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu 5% uzyskanych wpływów  za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Dział 852, Rozdział 85228, § 2360).

12. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 031/2011 z dnia 16 maja 2011 r zwiększono plan dochodów o kwotę 9.900,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dział 852, Rozdział 85295, § 2030)


13. W związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowe dostarczenie sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji” wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 1.475,00 zł (Dział 853, Rozdział 85395, § 0970).

14. Wprowadzono dochody w kwocie 400,00 zł z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowego wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych (Dział 900, Rozdział 90002, § 0690).

15. Ujęto w budżecie dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych                     w kwocie 1.700,00 zł (Dział 900, Rozdział 90015, § 0970).


Po stronie wydatkowej budżetu: 

1. W Dziale 600, Rozdział 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 120.196,00 zł                                 z przeznaczeniem na odmulenie rowów przy ulicy Poniatowskiego, Spokojnej, Ługowej                 i Warszawskiej w Mszczonowie oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów (§ 4300).

2. W dziale 600, Rozdział 60016 do wydatków majątkowych wprowadzono kwotę 3.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej we wsi Grabce Towarzystwo, w tym 3.500,00 zł to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, kwota 150,00 zł jest wydatkiem z budżetu gminy. W związku ze wzrostem ceny zaplanowanego zakupu zaistniała konieczność przeniesienia planu w wysokości 3.500,00 zł z wydatków bieżących (§ 4210) do zakupów inwestycyjnych (§ 6060).

3. W związku z większymi kosztami nadzoru autorskiego nad zainstalowaniem wanny                      z hydromasażem SPA zasilanej wodą geotermalną na obiekcie Termy Mszczonów zwiększono wydatki o kwotę 500,00 zł (Dział 630, Rozdział 63003, § 6059).

4. W Dziale 750, Rozdział 75011 zwiększono wydatki o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia


5. W związku z potrzebą zakupu i instalacji klimatyzacji serwerowej w nowym pomieszczeniu serwerowi w Ratuszu zabezpieczono środki w wysokości 43.400,00 zł (Dział 750, Rozdział 75023, § 6060).

6. W Dziale 756, Rozdział 75647 zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł                                  z przeznaczeniem na opłaty pocztowe oraz koszty egzekucyjne.

7. W związku z wyższymi kosztami dotyczącymi zakupienia 2 komputerów                                   z oprogramowaniem w Dziale 852, Rozdział 85219 przeniesiono kwotę 550,00 zł z § 4210 do § 6060.


8. Zwiększono o kwotę 9.900,00 zł wydatki na dożywianie – środki z dotacji (Dział 852, Rozdział 85295, § 3110)


9. W Dziale 926, Rozdział 92601 wprowadzono kwotę 26.000,00 z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu widowni na stadionie w Mszczonowie oraz montaż bramy i furtki na obiekcie Orlik przy ulicy Szkolnej w Mszczonowie

10. W Dziale 926, Rozdział 92604 zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł                                    z przeznaczeniem na organizację Zawodów Siłowych o Puchar Burmistrza Mszczonowa.

Dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej              w Mszczonowie poprzez zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 525.328,00 zł                      w związku z otrzymanym dofinansowaniem kosztów budowy sieci wodociągowej                      w m. Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby   i Osuchów. W efekcie wprowadzonej zmiany przychody ustalone zostały kwotą 9.249.328,00 zł, zaś wydatki kwotą 8.991.798,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. W ramach dotacji otrzymywanej przez Zakład z budżetu gminy dofinansowany zostanie również wykup poleasingowej wirówki na oczyszczalnię.

Zgodnie  załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały wprowadzone zostały zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych polegające na:

- zwiększeniu w Szkole Podstawowej w Lutówce dochodów o kwotę 15.000,00 zł z  tytułu odszkodowania za włamanie oraz wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód po włamaniu i odkupienie sprzętu,


- zwiększeniu w ZSO Osuchów dochodów o kwotę 120,00 zł z tytułu wynajmu sali oraz wydatków o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,


- zwiększeniu w Szkole Podstawowej we Wręczy dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny i o kwotę 992,00 zł z tytułu odszkodowania za włamanie oraz wydatków o kwotę 992,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wyjazd na Zieloną Szkołę

PAGE  

3







