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ZARZĄDZENIE NR 18/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 15 kwietnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157 poz. 1241), 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 41.414,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
48.088.496,80 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.414,00 tj. do kwoty 36.551.487,30 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 41.414,00 zł Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 
54.566.058,00 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.414,00 zł, tj. do kwoty 34.189.525,00 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 z dnia 15 kwietnia 2010 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 15 kwietnia 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		3,483,767.00		4,500.00		3,488,267.00		3,488,267.00		3,455,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżcych gmin (związków gmin)		502,900.00		4,500.00		507,400.00		4,500.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0.00		36,914.00		36,914.00		36,914.00		36,914.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżcych gmin (związków gmin)		0.00		36,914.00		36,914.00		36,914.00		36,914.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		48,047,082.80		41,414.00		48,088,496.80		36,551,487.30		3,772,689.00		741,753.30		11,537,009.50		4,560.00		9,732,449.50
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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

		852				Pomoc społeczna		4,749,579.00		4,500.00		4,754,079.00		4,749,079.00		5,000.00

				85219		Osrodki pomocy społecznej		662,603.00		4,500.00		667,103.00		4,500.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		207,983.00		36,914.00		244,897.00		244,897.00		0.00

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		42,974.00		36,914.00		79,888.00		36,914.00		0.00

		Wydatki ogółem						54,524,644.00		41,414.00		54,566,058.00		34,189,525.00		20,376,533.00
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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

		852				Pomoc społeczna		4,744,579.00		4,500.00		4,749,079.00		1,020,879.00		779,799.00		241,080.00		87,000.00		3,641,200.00		0.00		0.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		657,603.00		4,500.00		662,103.00		4,500.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		207,983.00		36,914.00		244,897.00		157,509.00		146,427.00		11,082.00		0.00		87,388.00		0.00		0.00		0.00

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		42,974.00		36,914.00		79,888.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36,914.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						34,148,111.00		41,414.00		34,189,525.00		25,872,387.00		15,747,666.00		10,124,721.00		2,480,778.00		4,384,678.00		414,452.00		67,230.00		970,000.00
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Uzasadnienie


do Zarządzenia Nr 18/10 Burmistrza Mszczonowa


z dnia 15 kwietnia 2010r


Na zmiany w budżecie gminy wpłynęły następujące elementy:


Po stronie dochodowej budżetu:


- zwiększenie dochodów o kwotę 4.500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 17 marca 2010 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.


- zwiększenie dochodów o kwotę 36.914,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 31.03.2010r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.


Po stronie wydatkowej budżetu :


- wprowadzenie kwoty 4.500,00 zł wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010. (środki z dotacji)


- wprowadzenie kwoty 36.914,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów






