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ZARZĄDZENIE NR 61/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 września 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 27.237,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
44.500.201,45 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.237,00 tj. do kwoty 37.494.899,95 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 27.237,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 
52.555.200,65 zł 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.237,00 zł , tj. do kwoty 35.822.299,64 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 września 2010 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 30 września 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

		750		Administracja publiczna		159,532.00		3,987.00		163,519.00		163,519.00		162,444.00		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		142,457.00		3,987.00		146,444.00		3,987.00		3,987.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852		Pomoc społeczna		3,715,386.40		23,250.00		3,738,636.40		3,735,136.40		3,610,867.73		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		2,930,350.00		4,350.00		2,934,700.00		4,350.00		4,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włsnych zadań biezcych gmin (związków gmin)		634,200.00		18,900.00		653,100.00		18,900.00		18,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		44,472,964.45		27,237.00		44,500,201.45		37,494,899.95		4,140,459.57		910,149.37		7,005,301.50		379,230.98		4,824,070.52



&RZałącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 61/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 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

		700				Gospodarka mieszkaniowa		1,318,300.00		0.00		1,318,300.00		209,300.00		1,109,000.00

				70095		Pozostała działalność		906,000.00		0.00		906,000.00		0.00		0.00

		710				Działalność usługowa		194,100.00		0.00		194,100.00		194,100.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		176,600.00		0.00		176,600.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,118,371.00		3,987.00		4,122,358.00		3,964,719.00		157,639.00

				75023		Urzędy gmin		3,141,786.00		0.00		3,141,786.00		0.00		0.00

				75056		Spis powszechny i inne		25,504.00		3,987.00		29,491.00		3,987.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczbe i ochrona przeciwpożarowa		1,466,291.00		0.00		1,466,291.00		443,336.00		1,022,955.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		1,420,291.00		0.00		1,420,291.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,767,849.24		0.00		14,767,849.24		13,654,972.24		1,112,877.00

				80103		Odzdziały przedszkone w szkołach podstwawowych		431,135.00		0.00		431,135.00		0.00		0.00

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

		851				Ochrona zdrowia		332,240.00		0.00		332,240.00		309,240.00		23,000.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		181,000.00		0.00		181,000.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,981,198.40		23,250.00		5,004,448.40		4,995,948.40		8,500.00

				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		15,300.00		3,600.00		18,900.00		3,600.00		0.00

				85214		Zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		307,200.00		5,500.00		312,700.00		5,500.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		97,500.00		10,800.00		108,300.00		10,800.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		238,426.00		3,350.00		241,776.00		3,350.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		273,037.00		0.00		273,037.00		273,037.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		165,009.00		0.00		165,009.00		0.00		0.00

		Wydatki ogółem						52,527,963.65		27,237.00		52,555,200.65		35,822,299.64		16,732,901.01
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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

		700				Gospodarka mieszkaniowa		209,300.00		0.00		209,300.00		209,300.00		7,750.00		201,550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70095		Pozotała 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

		710				Działalność usługowa		194,100.00		0.00		194,100.00		194,100.00		56,600.00		137,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		176,600.00		0.00		176,600.00		0.00		30,000.00		-30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		3,960,732.00		3,987.00		3,964,719.00		3,775,419.00		2,780,157.00		995,262.00		0.00		189,300.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		2,999,986.00		0.00		2,999,986.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75056		Spis powszechny i inne		25,504.00		3,987.00		29,491.00		3,987.00		3,987.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństow publiczne i ochrona przeciwpożarowa		443,336.00		0.00		443,336.00		343,336.00		17,250.00		326,086.00		45,000.00		55,000.00		0.00		0.00		0.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		397,336.00		0.00		397,336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		13,654,972.24		0.00		13,654,972.24		12,338,546.00		10,025,775.00		2,312,771.00		491,472.00		319,450.00		505,504.24		0.00		0.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		431,135.00		0.00		431,135.00		0.00		-898.00		898.00		0.00		0.00		0.00		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

		851				Ochrona zdrowia		309,240.00		0.00		309,240.00		250,140.00		86,000.00		164,140.00		0.00		59,100.00		0.00		0.00		0.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		181,000.00		0.00		181,000.00		8,500.00		0.00		8,500.00		0.00		-8,500.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,972,698.40		23,250.00		4,995,948.40		1,032,929.00		791,849.00		241,080.00		87,000.00		3,768,548.00		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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15,300.00		3,600.00		18,900.00		3,600.00		3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		307,200.00		5,500.00		312,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		97,500.00		10,800.00		108,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,800.00		0.00		0.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		238,426.00		3,350.00		241,776.00		3,350.00		3,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		273,037.00		0.00		273,037.00		157,509.00		146,395.00		11,114.00		0.00		115,528.00		0.00		0.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		165,009.00		0.00		165,009.00		0.00		-32.00		32.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,795,062.64		27,237.00		35,822,299.64		26,608,080.00		15,893,249.83		10,714,830.17		2,518,278.00		4,591,766.00		1,066,945.64		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		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

		750		75056		Przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego		25,504.00		25,504.00		3,987.00		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

		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		6,700.00		6,700.00		1,000.00		7,700.00		7,700.00		0.00

		852		85228		Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną		32,650.00		32,650.00		3,350.00		36,000.00		36,000.00		0.00

		Ogółem								3,185,411.00		8,337.00		3,193,748.00		3,193,748.00		0
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Uzasadnienie


do Zarządzenia Nr 61/10 Burmistrza Mszczonowa


z dnia 30 września 2010 roku

Na zmiany w budżecie gminy wpłynęły następujące elementy:

Po stronie dochodowej budżetu:

Dział 750 Administracja publiczna


Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku zwiększa się dochody o kwotę 3.987,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010.


Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.250,00 zł


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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.600,00 zł


1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2010 z dnia 22 września 2010r zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.


2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2010 z dnia 22 września 2010r zwiększa się dochody o kwotę 2.600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy


Powyższe zmiany w planie dotacji następują w związku z niedoborem środków finansowanych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 222/2010 z dnia 14 września 2010 roku

zwiększa się dochody o kwotę 5.500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę zasiłków okresowych.


Rozdział 85216 Zasiłki stałe


Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 222/2010 z dnia 14 września 2010 zwiększa się dochody o kwotę 10.800,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 218/2010 z dnia 10 września 2010 roku zwiększa się dochody o kwotę 3.350,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie.

Po stronie wydatkowej budżetu:


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Przenosi się kwotę 3.000,00 zł z § 4270 do 4400 z przeznaczeniem na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali stanowiących własność gminy Mszczonów


Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Przenosi się kwotę 30.000,00 zł z § 4300 do 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 


Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.437,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.450,00 zł


Rozdziała 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji i ryczałtów dla pracowników, a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.450,00 zł w § 4350.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 


W związku z pracami realizowanymi w ramach Powszechnego Spisu Rolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.987,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych (środki z dotacji)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Przenosi się kwotę 500,00 zł z § 4360 do 4210 na zakup paliwa do samochodu pożarniczego


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.198,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.198,00 zł


Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Szkole Podstawowej w Bobrowcach o kwotę 850,00 zł, ZSP Osuchów o kwotę 16,00 zł, Szkole Podstawowej w Lutówce o kwotę 16,00 zł i w Szkole Podstawowej w Piekarach o kwotę 16,00 zł a zwiększa się w § 4440 w szkole Podstawowej w Bobrowcach o kwotę 850,00 zł, ZSP Osuchów o kwotę 16,00 zł, w Szkole Podstawowej w Lutówce o kwotę 16,00 zł i w Szkole Podstawowej w Piekarach o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zmniejsza się w zespole Obsługi Placówek Oświatowych plan wydatków w § 4280 o kwotę 260,00 zł i § 4750 o kwotę 1.040,00 zł a zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty informatyczne i pocztowe (§ 4300) oraz o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe (§ 4410).


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholowe

Przenosi się kwotę 8.500,00 zł z § 3110 do § 4220 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.250,00 zł


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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (środki z dotacji)


Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 


Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (środki z dotacji)


Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji)


Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.350,00 zł z przeznaczeniem na  realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie (środki z dotacji).


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Przenosi się w Gimnazjum kwotę 16,00 zł z § 4110 do 4440 oraz w szkole Podstawowej w Mszczonowie kwotę 16,00 zł z § 4040 do 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS





