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ZARZĄDZENIE NR 86/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 17 grudnia 2010 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010 

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. 1241 z późń. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/370/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r, Nr 8, poz.142) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
40.558.886,21 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.000,00 tj. do kwoty 39.367.974,73 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały 
Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 147.700,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 144.700,00 zł Plan 
wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 46.417.291,41 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147.700,00 zł i zmniejsza się o kwotę 144.700,00, tj. do kwoty 
35.905.297,42 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 
Budżetowej pn. Wydatki na 2010 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 2010 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 86/10 z dnia 17 grudnia 2010 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 86/10 z dnia 17 grudnia 2010 r.

uzasadnienie do zarządzenia

Zalacznik2.doc


Arkusz1

						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		3,935,228.40		3,000.00		3,938,228.40		3,934,728.40		3,787,709.73		91,001.67		3,500.00		175.98		3,324.02

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		705,100.00		3,000.00		708,100.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		40,555,886.21		3,000.00		40,558,886.21		39,367,974.73		4,464,611.73		836,862.19		1,190,911.48		375,011.18		512,900.30
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Arkusz2

						WYDATKI

								Planowane wydatki na 2010 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 łączność		4,980,605.00		110,000.00		5,090,605.00		2,621,193.00		2,469,412.00

				60016		Drogi publiczne gminne		4,235,804.00		110,000.00		4,345,804.00		110,000.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,238,248.00		0.00		4,238,248.00		4,080,609.00		157,639.00

				75023		Urzędy gmin		3,293,926.00		-4,400.00		3,289,526.00		-4,400.00		0.00

				75056		Spis powszechny i inne		29,491.00		0.00		29,491.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		403,715.00		4,400.00		408,115.00		4,400.00		0.00

		758				Rózne rozliczenia		293,994.00		-110,000.00		183,994.00		183,994.00		0.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		202,065.00		-110,000.00		92,065.00		-110,000.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		326,740.00		0.00		326,740.00		304,340.00		22,400.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		184,800.00		0.00		184,800.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,063,290.40		3,000.00		5,066,290.40		5,057,790.40		8,500.00

				85295		Pozostała działalność		477,000.00		3,000.00		480,000.00		3,000.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4,439,568.00		0.00		4,439,568.00		1,594,898.00		2,844,670.00

				90002		Gospodarka odpadami		277,000.00		18,000.00		295,000.00		18,000.00		0.00

				90003		Oczyszczanie miast i wsi		347,817.00		-30,300.00		317,517.00		-30,300.00		0.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		187,030.00		12,300.00		199,330.00		12,300.00		0.00

				90015		Oswietelnie ulic, placów i dróg		928,700.00		0.00		928,700.00		0.00		0.00

		Wydatki ogółem						46,414,291.41		3,000.00		46,417,291.41		35,905,297.42		10,511,993.99
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Arkusz3

														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		2,511,193.00		110,000.00		2,621,193.00		2,621,193.00		0.00		2,621,193.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60016		Drogi publiczne gminne		2,432,237.00		110,000.00		2,542,237.00		110,000.00		0.00		110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,080,609.00		0.00		4,080,609.00		3,926,889.00		2,808,277.73		1,118,611.27		0.00		153,720.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,152,126.00		-4,400.00		3,147,726.00		-4,400.00		0.00		-4,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75056		Spis powszechny i inne		29,491.00		0.00		29,491.00		0.00		0.73		-0.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego		393,306.00		4,400.00		397,706.00		4,400.00		0.00		4,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		758				Różne rozliczenia		293,994.00		-110,000.00		183,994.00		183,994.00		0.00		183,994.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		202,065.00		-110,000.00		92,065.00		-110,000.00		0.00		-110,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		304,340.00		0.00		304,340.00		245,240.00		94,903.00		150,337.00		0.00		59,100.00		0.00		0.00		0.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		184,800.00		0.00		184,800.00		0.00		2,703.00		-2,703.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,054,790.40		3,000.00		5,057,790.40		1,030,321.00		804,241.00		226,080.00		87,000.00		3,832,998.00		107,471.40		0.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		477,000.00		3,000.00		480,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,594,898.00		0.00		1,594,898.00		1,570,875.00		3,900.00		1,566,975.00		0.00		0.00		24,023.00		0.00		0.00

				90002		Gospodarka odpadami		277,000.00		18,000.00		295,000.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90003		Oczyszczanie miast i wsi		347,817.00		-30,300.00		317,517.00		-30,300.00		0.00		-30,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		187,030.00		12,300.00		199,330.00		12,300.00		0.00		12,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		562,600.00		0.00		562,600.00		0.00		-800.00		800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,902,297.42		3,000.00		35,905,297.42		26,675,097.00		15,801,169.67		10,873,927.33		2,524,748.00		4,687,497.00		980,725.42		67,230.00		970,000.00
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Uzasadnienie


do Zarządzenie Nr 86/10 Burmistrza Mszczonowa


z dnia 17 grudnia 2010r


Na zmiany w budżecie gminy wpłynęły następujące elementy:


Po stronie dochodowej budżetu:


Dział 852 – Pomoc społeczna


Rozdział 85295 Pozostała działalność


Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2010 z dnia 24 listopada 2010r  zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


Po stronie wydatkowej budżetu:

Dział 600 – Transport i łączność


Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne


Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów (środki przeniesione z rezerwy ogólnej).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.257,62 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.257,62 zł


Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.700,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.100,00 zł. Zmiany dotyczą:


- zwiększenia środków  na zakup artykułów biurowych o kwotę 4.900,00 zł

- zwiększenia środków  na pokrycie opłat z tytułu dostępu do sieci Internet o kwotę 100,00 zł


- zwiększenia środków na pokrycie opłat telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.700,00 zł


- zmniejszenia środków w § 4370 o kwotę 5.900,00 zł, w § 4420 o kwotę 2.700,00 zł i w                § 4700 o kwotę 2.500,00 zł celem przeniesienia na w/w.


Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W związku z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010 przenosi się do § 4170 kwotę 135,79 z § 4110, kwotę 21,10 z § 4120 i kwotę 0,73 zł z § 4410.


Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł. Zmiany dotyczą:


- zwiększenia środków na zakup dekoracji świątecznych o kwotę 300,00 zł


- zwiększenia środków z przeznaczeniem na montaż iluminacji świątecznych o kwotę 4.100,00 zł


Dział 758 – Róże rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na  bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów. Są to wydatki bieżące ujęte      w budżecie gminy.


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.803,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.803,00 zł. Zmiany dotyczą:


- zwiększenia środków na wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 2.803,00 zł


- zmniejszenia środków w § 4110 o kwotę 100,00 zł, w § 4220 o kwotę 1.000,00 zł, w § 4260 o kwotę 18,00 zł, w § 4300 o kwotę 465,00 zł, w § 4350 o kwotę 100,00 zł w § 4390 o kwotę 900,00 zł i w § 4610 o kwotę 220,00 zł celem przeniesienia na w/w.


Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci (środki z dotacji).


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.200,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.200,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów komunalnych


Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.300,00 zł w związku z zaistniałymi oszczędnościami.


Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie                i utrzymanie terenów zielonych 


Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W związku z montażem opraw oświetleniowych przenosi się do § 4300 kwotę 800,00 zł z              § 4170 i kwotę 2.100,00 zł z § 4270.
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