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ZARZĄDZENIE NR 79/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 sierpnia 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 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  dochody  budżetu  o kwotę  28.000,00  zł.  Plan  dochodów  budżetu  Gminy  ogółem  wynosi 
44.682.560,70 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł  tj. do kwoty 42.348.486,61 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 
1 do  niniejszego  zarządzenia,  zmieniającym Załącznik  nr  1 do Uchwały Budżetowej  pn.  „Dochody  na  2011 
rok”. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 103.514,16 zł i zmniejsza się o kwotę 75.514,16 zł . Plan wydatków 
budżetu Gminy ogółem wynosi 45.634.494,70 zł. 

1)wydatki  bieżące  zwiększa  się  o kwotę  103.514,16  zł  i zmniejsza  się  o kwotę  75.514,16  zł,  tj.  do  kwoty 
37.388.131,70  zł.  zgodnie  z Załącznikiem  nr  2 do  niniejszego  zarządzenia,  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 
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 79/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
załączniki do zarządzenia
Zalacznik1.xlsx


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

		852		Pomoc społeczna		3,724,800.00		28,000.00		3,752,800.00		3,752,800.00		3,605,201.02		118,998.98		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		561,400.00		28,000.00		589,400.00		28,000.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		44,654,560.70		28,000.00		44,682,560.70		42,348,486.61		4,192,480.64		1,252,847.57		2,334,074.09		245,606.09		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		4,312,768.00		32,712.00		4,345,480.00		4,240,976.00		104,504.00

				75023		Urzędy gmin		3,148,179.00		15,000.00		3,163,179.00		15,000.00		0.00

				75056		Spis powszechny i inne		36,945.00		0.00		36,945.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		535,806.00		17,712.00		553,518.00		17,712.00		0.00

		758				Rózne rozliczenia		339,934.00		-32,712.00		307,222.00		307,222.00		0.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		316,100.00		-32,712.00		283,388.00		-32,712.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		365,260.00		0.00		365,260.00		362,060.00		3,200.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		183,000.00		0.00		183,000.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,958,002.00		28,000.00		4,986,002.00		4,980,452.00		5,550.00

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18,200.00		2,000.00		20,200.00		2,000.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		299,200.00		-28,450.00		270,750.00		-28,450.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		105,800.00		26,450.00		132,250.00		26,450.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		413,900.00		28,000.00		441,900.00		28,000.00		0.00

		Wydatki ogółem						45,606,494.70		28,000.00		45,634,494.70		37,388,131.70		8,246,363.00
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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		4,208,264.00		32,712.00		4,240,976.00		4,001,329.60		2,860,794.51		1,140,535.09		20,434.00		194,212.40		25,000.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,054,779.00		15,000.00		3,069,779.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75056		Spis powszechny i inne		36,945.00		0.00		36,945.00		-352.16		-12.25		-339.91		0.00		352.16		0.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		535,806.00		17,712.00		553,518.00		17,712.00		0.00		17,712.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		758				Różne rozliczenia		339,934.00		-32,712.00		307,222.00		303,388.00		0.00		303,388.00		3,834.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		316,100.00		-32,712.00		283,388.00		-32,712.00		0.00		-32,712.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		362,060.00		0.00		362,060.00		321,060.00		136,160.00		184,900.00		0.00		41,000.00		0.00		0.00		0.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		179,800.00		0.00		179,800.00		14,000.00		14,000.00		0.00		0.00		-14,000.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,952,452.00		28,000.00		4,980,452.00		1,119,752.00		911,349.00		208,403.00		70,000.00		3,650,700.00		140,000.00		0.00		0.00

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18,200.00		2,000.00		20,200.00		2,000.00		2,000.00		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		299,200.00		-28,450.00		270,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-28,450.00		0.00		0.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		105,800.00		26,450.00		132,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26,450.00		0.00		0.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		413,900.00		28,000.00		441,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						37,360,131.70		28,000.00		37,388,131.70		28,276,457.30		17,102,002.00		11,174,455.30		2,619,102.00		4,453,375.40		1,147,277.00		46,360.00		845,560.00
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