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ZARZĄDZENIE NR 53/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 czerwca 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 7.340,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7.340,00 zł Plan 
wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 45.175.864,18 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.340,00 zł i zmniejsza się o kwotę 7.340,00 zł, tj. do kwoty 
36.877.074,18 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. Józef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik1.xls


zal nr 1

						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

		700				Gospodarka mieszkaniowa		297,950.00		0.00		297,950.00		197,950.00		100,000.00

				70095		Pozostała działalność		165,750.00		0.00		165,750.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		4,644,207.00		0.00		4,644,207.00		3,880,767.00		763,440.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,551,407.00		0.00		3,551,407.00		0.00		0.00

				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		388,400.00		0.00		388,400.00		0.00		0.00

		Wydatki ogółem						45,175,864.18		0.00		45,175,864.18		36,877,074.18		8,298,790.00



&RZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/11 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2011r



zal nr 2

														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

		700				Gospodarka mieszkaniowa		197,950.00		0.00		197,950.00		197,950.00		9,750.00		188,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70095		Pozostała działalność		165,750.00		0.00		165,750.00		0.00		4,500.00		-4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		3,880,767.00		0.00		3,880,767.00		3,480,967.00		1,583,911.00		1,897,056.00		338,400.00		61,400.00		0.00		0.00		0.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,456,367.00		0.00		3,456,367.00		0.00		1,640.00		-1,640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		388,400.00		0.00		388,400.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00		-1,200.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						36,877,074.18		0.00		36,877,074.18		28,189,759.34		17,070,200.65		11,119,558.69		2,538,307.00		4,404,810.84		852,277.00		46,360.00		845,560.00
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