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ZARZĄDZENIE NR 24/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 20 maja 2010 r.

zmieniajace 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 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 144.694,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
47.856.380,80 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 144.694,00 tj. do kwoty 36.949.371,30 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 144.694,00 zł Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 
55.266.942,00 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 144.694,00 zł, tj. do kwoty 34.402.409,00 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 

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 20 maja 2010 r.

uzasadnienie do zarządzenia

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 20 maja 2010 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik2.xls


Uzasadnienie


do Zarządzenia Nr 24/10 Burmistrza Mszczonowa


z dnia 20 maja 2010r


Na zmiany w budżecie gminy wpłynęły następujące elementy:


Po stronie dochodowej budżetu:


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo


Zwiększa się plan dochodów o kwotę 71.894,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 07.05.2010r zwiększa się dochody o kwotę 71.894,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2010r.


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.300,00 zł


Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

N podstawie pisma Nr DPŁ.3101-6/10 z dnia 14 maja 2010r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku zwiększa się dochody o kwotę 1.855,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP na I turę zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.


Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie pisma Nr DPŁ.3101-7/10 z dnia 14 maja 2010r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku zwiększa się dochody o kwotę 10.445,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w województwie mazowieckim w okręgu nr 15, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.


Dział 752 – Obrona narodowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł


Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2010 z dnia 21.04.2010r zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.


Dział 801 – Oświat i wychowanie 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł


Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 27.04.2010r zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania  w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. 


Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność


Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53 z dnia 27 kwietnia 2010r zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


Po stronie wydatkowej budżetu:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo


Zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.894,00 zł


Rozdział 01095 Pozostała działalność 

Zwiększa się wydatki na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów umowy zlecenia (środki z dotacji)


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.300,00 zł


Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.855,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na I turę zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. (środki z dotacji)


 Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zwiększa się wydatki o kwotę 10.445,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP w województwie mazowieckim w okręgu nr 15, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. (środki z dotacji)


Dział 752 – Obrona narodowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł


Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej (środki z dotacji)


Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł


Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 

Zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej w Bobrowcach, Lutówce, Piekarach i Mszczonowie o łączną kwotę 30.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”


Dział 852 – Pomoc społeczna 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł


Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na dożywianie (środki z dotacji).





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

		010		Rolnictwo i łowiectwo		1,578,000.00		71,894.00		1,649,894.00		71,894.00		71,894.00		0.00		1,578,000.00		0.00		1,578,000.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0.00		71,894.00		71,894.00		71,894.00		71,894.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1,870.00		12,300.00		14,170.00		14,170.00		14,170.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1,870.00		12,300.00		14,170.00		12,300.00		12,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		752		Obrona narodowa		0.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801		Oświata i wychowanie		1,032,170.00		30,000.00		1,062,170.00		1,031,770.00		86,996.00		352,283.00		30,400.00		4,560.00		25,840.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852		Pomoc społeczna		3,488,267.00		30,000.00		3,518,267.00		3,518,267.00		3,485,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		507,400.00		30,000.00		537,400.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		47,711,686.80		144,694.00		47,856,380.80		36,949,371.30		3,917,383.00		741,753.00		10,907,009.50		670,560.00		8,434,449.50



&RZałacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 20 maja 2010r



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

		010				Rolnictwo i łowiectwo		1,869,000.00		71,894.00		1,940,894.00		82,894.00		1,858,000.00

				01095		Pozostała działalność		0.00		71,894.00		71,894.00		71,894.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1,870.00		12,300.00		14,170.00		14,170.00		0.00

				75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0.00		1,855.00		1,855.00		1,855.00		0.00

				75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0.00		10,445.00		10,445.00		10,445.00		0.00

		752				Obrona narodowa		0.00		500.00		500.00		500.00		0.00

				75212		Pozostałe wydatki obronne		0.00		500.00		500.00		500.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,404,527.00		30,000.00		14,434,527.00		13,520,020.00		914,507.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,101,171.00		30,000.00		7,131,171.00		30,000.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,754,079.00		30,000.00		4,784,079.00		4,779,079.00		5,000.00

				85295		Pozostała działalność		427,000.00		30,000.00		457,000.00		30,000.00		0.00

		Wydatki ogółem						55,122,248.00		144,694.00		55,266,942.00		34,402,409.00		20,864,533.00
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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

		010				Rolnictwo i łowiectwo		11,000.00		71,894.00		82,894.00		71,894.00		1,409.90		70,484.10		11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				01095		Pozostała działalność		0.00		71,894.00		71,894.00		71,894.00		1,409.90		70,484.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1,870.00		12,300.00		14,170.00		14,170.00		4,415.00		9,755.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0.00		1,855.00		1,855.00		1,855.00		0.00		1,855.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75108		Wybory do Sejmu i Senat		0.00		10,445.00		10,445.00		10,445.00		2,545.00		7,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		752				Obrona narodowa		0.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75212		Pozostałe wydatki obronne		0.00		500.00		500.00		500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		13,490,020.00		30,000.00		13,520,020.00		12,297,146.00		10,029,173.00		2,267,973.00		491,472.00		316,950.00		414,452.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,037,064.00		30,000.00		7,067,064.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,749,079.00		30,000.00		4,779,079.00		1,020,879.00		779,799.00		241,080.00		87,000.00		3,671,200.00		0.00		0.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		427,000.00		30,000.00		457,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						34,257,715.00		144,694.00		34,402,409.00		26,052,951.00		15,778,040.90		10,274,910.10		2,480,778.00		4,416,998.00		414,452.00		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		0.00		0.00		71,894.00		71,894.00		71,894.00		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

		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		0.00		0.00		1,855.00		1,855.00		1,855.00		0.00

		751		75108		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniajacych do Senatu		0.00		0.00		10,445.00		10,445.00		10,445.00		0.00

		752		75212		Zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej		0.00		0.00		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

		852		85212		Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego		2,891,000.00		2,891,000.00				2,891,000.00		2,891,000.00		0.00

		852		85213		Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków		5,700.00		5,700.00				5,700.00		5,700.00		0.00

		852		85228		Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną		32,650.00		32,650.00				32,650.00		32,650.00		0.00

		Ogółem								3,048,173.00		84,694.00		3,132,867.00		3,132,867.00		0
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