
Id: KOTDZ-RZXAU-PZAZP-TGAGP-DDEKQ. Przyjety Strona 1

ZARZĄDZENIE NR 76/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 listopada 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. 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 28,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
40.555.886,21 zł. 

1)dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 28,00 zł tj. do kwoty 39.364.974,73 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 11.430,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11.458,00 zł 
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 46.414.291,41 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.430,00 zł i zmniejsza się o kwotę 11.458,00 zł, tj. do kwoty 
35.902.297,42 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 

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do 
Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zleconych odrębnymi ustawami 

§ 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 z dnia 30 listopada 2010 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 30 listopada 2010 r.

uzasadnienie do zarządzenia

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

		852		Pomoc społeczna		3,935,256.40		-28.00		3,935,228.40		3,931,728.40		3,784,709.73		91,001.67		3,500.00		175.98		3,324.02

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3,056,570.00		-28.00		3,056,542.00		-28.00		-28.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		40,555,914.21		-28.00		40,555,886.21		39,364,974.73		4,461,611.73		836,862.19		1,190,911.48		375,011.18		512,900.30
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zal nr 2

						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

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

				75011		Urzędy wojewódzkie		303,016.00		0.00		303,016.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,293,926.00		0.00		3,293,926.00		0.00		0.00

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

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		651,791.00		0.00		651,791.00		423,731.00		228,060.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		605,791.00		0.00		605,791.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,063,318.40		-28.00		5,063,290.40		5,054,790.40		8,500.00

				85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej		18,900.00		-28.00		18,872.00		-28.00		0.00

		Wydatki ogółem						46,414,319.41		-28.00		46,414,291.41		35,902,297.42		10,511,993.99
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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		4,080,609.00		0.00		4,080,609.00		3,926,889.00		2,808,277.00		1,118,612.00		0.00		153,720.00		0.00		0.00		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		303,016.00		0.00		303,016.00		880.00		0.00		880.00		0.00		-880.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,152,126.00		0.00		3,152,126.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		-7,000.00		0.00		0.00		0.00

				75056		Spis powszechny i inne		29,491.00		0.00		29,491.00		-3,000.00		-3,000.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		423,731.00		0.00		423,731.00		323,731.00		16,700.00		307,031.00		45,000.00		55,000.00		0.00		0.00		0.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		377,731.00		0.00		377,731.00		0.00		-550.00		550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		5,054,818.40		-28.00		5,054,790.40		1,030,321.00		804,241.00		226,080.00		87,000.00		3,829,998.00		107,471.40		0.00		0.00

				85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej		18,900.00		-28.00		18,872.00		-28.00		-28.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,902,325.42		-28.00		35,902,297.42		26,675,097.00		15,799,265.94		10,875,831.06		2,524,748.00		4,684,497.00		980,725.42		67,230.00		970,000.00
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zal nr 4

		

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

		Dział		Rozdział		Nazwa zadania		Dotacje
ogółem		Wydatki
ogółem		Zmiana +/-		Plan po zmianie		z tego:

																wydatki bieżące		wydatki majątkowe

		1		2		3		4		5		6				7		8

		010		01095		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		155,106.00		155,106.00				155,106.00		155,106.00		0.00

		750		75011		Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności  i Urzędu Stanu Cywilnego		116,953.00		116,953.00				116,953.00		116,953.00		0.00

		750		75056		Przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego		29,491.00		29,491.00				29,491.00		29,491.00		0.00

		751		75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		1,870.00		1,870.00				1,870.00		1,870.00		0.00

		751		75107		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		17,555.00		17,555.00				17,555.00		17,555.00		0.00

		751		75108		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniajacych do Senatu		20,345.00		20,345.00				20,345.00		20,345.00		0.00

		751		75109		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych		48,530.00		48,530.00				48,530.00		48,530.00		0.00

		752		75212		Zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej		500.00		500.00				500.00		500.00		0.00

		754		75414		Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00

		851		85195		Wdawanie decyzji na ubezpieczenia zdrowotne		440.00		440.00				440.00		440.00		0.00

		852		85212		Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego		3,006,000.00		3,006,000.00				3,006,000.00		3,006,000.00		0.00

		852		85213		Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków		7,700.00		7,700.00		-28.00		7,672.00		7,672.00		0.00

		852		85228		Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną		42,870.00		42,870.00				42,870.00		42,870.00		0.00

		Ogółem								3,447,360.00		-28.00		3,447,332.00		3,447,332.00		0
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Uzasadnienie


do Zarządzenie Nr 76/10 Burmistrza Mszczonowa


z dnia 30 listopada 2010r

Na zmiany w budżecie gminy wpłynęły następujące elementy:

Po stronie dochodowej budżetu:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2010 z dnia 15 listopada 2010r  zmniejsza się dochody o kwotę 28,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Po stronie wydatkowej budżetu:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.880,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.880,00 zł


Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Przenosi się kwotę 880,00 zł z § 3020 do 4300 z przeznaczeniem na serwis oprogramowania dla USC i Ewidencji Ludności

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Przenosi się kwotę 7.000,00 zł z § 3020 do 4300 z przeznaczeniem na usługi pocztowe i obsługę prawną Urzędu.


Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W związku z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010 przenosi się do § 3020 kwotę 10,00 zł z § 4110  i kwotę 2.990,00 zł z § 4170 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla Gminnego Biura Spisowego.


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Przenosi się kwotę 550,00 zł z § 4120 do 4210 z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów pożarniczych. 

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej


Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28,00 zł  na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (środki z dotacji)
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