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ZARZĄDZENIE NR 36/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15.700,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
44.678.640,45 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.700,00 tj. do kwoty 37.313.338,95 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 31.919,80 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16.219,80 zł 
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 52.733.639,65 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31.919,80 zł i zmniejsza się o kwotę 16.219,80 zł, tj. do kwoty 
35.403.783,64 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 czerwca 2010 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 30 czerwca 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

		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		24,070.00		15,700.00		39,770.00		39,770.00		39,770.00		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		24,070.00		15,700.00		39,770.00		15,700.00		15,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		44,662,940.45		15,700.00		44,678,640.45		37,313,338.95		3,968,898.57		910,149.37		7,365,301.50		739,230.98		4,824,070.52



&RZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2010



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

		700				Gospodarka mieszkaniowa		1,343,300.00		0.00		1,343,300.00		209,300.00		1,134,000.00

				70095		Pozostała działalność		931,000.00		0.00		931,000.00		0.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		24,070.00		15,700.00		39,770.00		39,770.00		0.00

				75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1,855.00		15,700.00		17,555.00		15,700.00		0.00

				75108		Wybory do Sejmu i Senatu		20,345.00		0.00		20,345.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,550,379.24		0.00		14,550,379.24		13,617,172.24		933,207.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		490,270.00		0.00		490,270.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8,562,163.00		0.00		8,562,163.00		1,436,063.00		7,126,100.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		172,000.00		0.00		172,000.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		131,691.00		0.00		131,691.00		0.00		0.00

		Wydatki ogółem						52,717,939.65		15,700.00		52,733,639.65		35,403,783.64		17,329,856.01



&RZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2010r



zal nr 2a

								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		7

		700						Gospodarka mieszkaniowa		1,343,300.00		0.00		1,343,300.00		209,300.00		1,134,000.00

				70095				Pozostała działalność		931,000.00		0.00		931,000.00		0.00		0.00

						4260		zakup energii		55,000.00		-6,000.00		49,000.00		-6,000.00		0.00

						4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15,000.00		6,000.00		21,000.00		6,000.00		0.00

		751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		24,070.00		15,700.00		39,770.00		39,770.00		0.00

				75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1,855.00		15,700.00		17,555.00		15,700.00		0.00

						3030		rózne wydatki na rzecz osób fizycznych		0.00		9,900.00		9,900.00		9,900.00		0.00

						4110		składki na ubezpieczenie społeczne		0.00		112.00		112.00		112.00		0.00

						4120		składki na Fundusz Pracy		0.00		20.00		20.00		20.00		0.00

						4170		wynagrodzenia bezosobowe		0.00		740.00		740.00		740.00		0.00

						4210		zakup materiałów i wyposażenia		655.00		1,500.00		2,155.00		1,500.00		0.00

						4300		zakup usług pozostałych		1,200.00		1,500.00		2,700.00		1,500.00		0.00

						4410		podróże służbowe krajowe		0.00		550.00		550.00		550.00		0.00

						4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0.00		500.00		500.00		500.00		0.00

						4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0.00		878.00		878.00		878.00		0.00

				75108				Wybory do Sejmu i Senatu		20,345.00		0.00		20,345.00		0.00		0.00

						4210		zakup materiałów i wyposażenia		3,000.00		-9.80		2,990.20		-9.80		0.00

						4410		podróże służbowe krajowe		500.00		9.80		509.80		9.80		0.00

		801						Oświata i wychowanie		14,550,379.24		0.00		14,550,379.24		13,617,172.24		933,207.00

				80114				Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		490,270.00		0.00		490,270.00		0.00		0.00

						4300		zakup usług pozostałych		11,000.00		2,000.00		13,000.00		2,000.00		0.00

						4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7,000.00		-1,200.00		5,800.00		-1,200.00		0.00

		1		2		3		4				5				6		7

						4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2,800.00		-800.00		2,000.00		-800.00		0.00

		900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8,562,163.00		0.00		8,562,163.00		1,436,063.00		7,126,100.00

				90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		172,000.00		0.00		172,000.00		0.00		0.00

						4270		zakup usług remontowych		3,000.00		5,000.00		8,000.00		5,000.00		0.00

						4300		zakup usług pozostałych		145,000.00		-5,000.00		140,000.00		-5,000.00		0.00

				90095				Pozostała działalność		131,691.00		0.00		131,691.00		0.00		0.00

						4307		zakup usług pozostałych		5,819.00		-3,210.00		2,609.00		-3,210.00		0.00

						4427		podróże służbowe zagraniczne		7,110.00		3,210.00		10,320.00		3,210.00		0.00

		Wydatki ogółem								52,717,939.65		15,700.00		52,733,639.65		35,403,783.64		17,329,856.01



&RZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2010



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

		700				Gospodarka mieszkaniowa		209,300.00		0.00		209,300.00		209,300.00		7,250.00		202,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70095		Pozostała działalność		147,000.00		0.00		147,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		24,070.00		15,700.00		39,770.00		19,970.00		5,287.00		14,683.00		0.00		19,800.00		0.00		0.00		0.00

				75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1,855.00		15,700.00		17,555.00		5,800.00		872.00		4,928.00		0.00		9,900.00		0.00		0.00		0.00

				75108		Wybory do Sejmu i Senatu		20,345.00		0.00		20,345.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		13,617,172.24		0.00		13,617,172.24		12,303,246.00		10,029,173.00		2,274,073.00		491,472.00		316,950.00		505,504.24		0.00		0.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		490,270.00		0.00		490,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,436,063.00		0.00		1,436,063.00		1,412,040.00		4,700.00		1,407,340.00		0.00		0.00		24,023.00		0.00		0.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		172,000.00		0.00		172,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		131,691.00		0.00		131,691.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,388,083.64		15,700.00		35,403,783.64		26,386,684.00		15,788,512.90		10,598,171.10		2,480,778.00		4,432,146.00		1,066,945.64		67,230.00		970,000.00



&RZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2010r



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		71,894.00		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		1,855.00		1,855.00		15,700.00		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

		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		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		6,200.00		6,200.00				6,200.00		6,200.00		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								3,143,707.00		15,700.00		3,159,407.00		3,159,407.00		0



&RZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2010r







Uzasadnienie 


do Zarządzenia Nr 36/10 Burmistrza Mszczonowa


 z dnia 30 czerwca 2010r


Na zmiany w budżecie gminy wpłynęły następujące elementy:


Po stronie dochodowej budżetu:


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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.700,00 zł

1. Na podstawie pisma Nr DPŁ. 3101-12/10 z dnia 22 czerwca 2010r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku zwiększa się dochody o kwotę 5.800,00 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010r z wyłączeniem wydatków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.


2. Na podstawie pisma Nr DPŁ. 3101-13/10 z dnia 28 czerwca 2010r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku zwiększa się dochody o kwotę 9.900 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 wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010r


Po stronie wydatkowej budżetu:


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa


Rozdział 70095 Pozostała działalność

W związku z większymi opłatami za czynsze lokali komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł (§ 4400) a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w § 4260.

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


Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.709,80 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9,80 zł


Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z II turą wyborów Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010r zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.700,00 zł (środki z dotacji)

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W związku z przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi do Sejmu i Senatu w dniu 20 czerwca 2010r przenosi się kwotę 9,80 zł z § 4210 do § 4410.


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Zespole Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o kwotę 1.200,00 zł i w § 4740 o kwotę 800,00 zł a zwiększa się w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na ulepszenie sieci komputerowej i internetowej w związku z częstymi awariami.


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.210,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.210,00 zł


Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przenosi się kwotę 5.000,00 zł z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie  konserwacji fontann.


Rozdział 90095 Pozostała działalność

W związku realizacją  projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, przenosi się kwotę 3.210,00 z § 4307 do § 4427.





