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ZARZĄDZENIE NR 30/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 18 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 17.340,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
44.441.265,04 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.340,00 tj. do kwoty 37.102.763,54 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 37.340,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł 
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 52.496.264,24 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.340,00 zł i zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 
35.232.786,24 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 18 czerwca 2010 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 18 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		14,170.00		9,900.00		24,070.00		24,070.00		24,070.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14,170.00		9,900.00		24,070.00		9,900.00		9,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851		Ochrona zdrowia		0.00		440.00		440.00		440.00		440.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0.00		440.00		440.00		440.00		440.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852		Pomoc społeczna		3,518,267.00		7,000.00		3,525,267.00		3,525,267.00		3,492,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2,929,350.00		500.00		2,929,850.00		500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biezcych gmin (związków gmin)		537,400.00		6,500.00		543,900.00		6,500.00		6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		44,423,925.04		17,340.00		44,441,265.04		37,102,763.54		3,951,875.84		838,952.70		7,338,501.50		735,560.00		4,800,941.50



&RZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia  18 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

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14,170.00		9,900.00		24,070.00		24,070.00		0.00

				75108		Wybory do sejmu i Senatu		10,445.00		9,900.00		20,345.00		9,900.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,479,031.00		0.00		1,479,031.00		441,576.00		1,037,455.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		1,443,031.00		0.00		1,433,031.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		316,800.00		440.00		317,240.00		294,240.00		23,000.00

				85195		Pozostała działalność		135,800.00		440.00		136,240.00		440.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,784,079.00		7,000.00		4,791,079.00		4,786,079.00		5,000.00

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12,600.00		500.00		13,100.00		500.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		88,000.00		6,500.00		94,500.00		6,500.00		0.00

		Wydatki ogółem						52,478,924.24		17,340.00		52,496,264.24		35,232,786.24		17,263,478.00



&RZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 18 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

		751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14,170.00		9,900.00		24,070.00		24,070.00		0.00

				75108				Wybory do sejmu i Senatu		10,445.00		9,900.00		20,345.00		9,900.00		0.00

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

		754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,479,031.00		0.00		1,479,031.00		441,576.00		1,037,455.00

				75412				Ochotnicze straże pożarne		1,443,031.00		0.00		1,433,031.00		0.00		0.00

						4210		zakup materiałów i wyposażenia		70,865.00		20,000.00		90,865.00		20,000.00		0.00

						4270		zakup usług remontowych		99,961.00		-20,000.00		79,961.00		-20,000.00		0.00

		851						Ochrona zdrowia		316,800.00		440.00		317,240.00		294,240.00		23,000.00

				85195				Pozostała działalność		135,800.00		440.00		136,240.00		440.00		0.00

						4210		zakup materiałów i wyposażenia		9,500.00		440.00		9,940.00		440.00		0.00

		852						Pomoc społeczna		4,784,079.00		7,000.00		4,791,079.00		4,786,079.00		5,000.00

				85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12,600.00		500.00		13,100.00		500.00		0.00

						4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne		12,600.00		500.00		13,100.00		500.00		0.00

				85216				Zasiłki stałe		88,000.00		6,500.00		94,500.00		6,500.00		0.00

						3110		świadczenia społeczne		88,000.00		6,500.00		94,500.00		6,500.00		0.00

		Wydatki ogółem								52,478,924.24		17,340.00		52,496,264.24		35,232,786.24		17,263,478.00



&RZałacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 18 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

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14,170.00		9,900.00		24,070.00		14,170.00		4,415.00		9,755.00		0.00		9,900.00		0.00		0.00		0.00

				75108		Wybory do Sejmu i Senatu		10,445.00		9,900.00		20,345.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9,900.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		441,576.00		0.00		441,576.00		341,576.00		17,250.00		324,326.00		45,000.00		55,000.00		0.00		0.00		0.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		395,576.00		0.00		395,576.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		293,800.00		440.00		294,240.00		244,240.00		86,000.00		158,240.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00

				85195		Pozostała działalność		112,800.00		440.00		113,240.00		440.00		0.00		440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,779,079.00		7,000.00		4,786,079.00		1,020,879.00		779,799.00		241,080.00		87,000.00		3,678,200.00		0.00		0.00		0.00

				85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12,600.00		500.00		13,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		88,000.00		6,500.00		94,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,215,446.24		17,340.00		35,232,786.24		26,350,688.00		15,781,640.90		10,569,047.10		2,480,778.00		4,433,898.00		930,192.24		67,230.00		970,000.00



&RZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 18 czerwca 2010



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				1,855.00		1,855.00		0.00

		751		75108		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniajacych do Senatu		10,445.00		10,445.00		9,900.00		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		0.00		0.00		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		5,700.00		5,700.00		500.00		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								3,132,867.00		10,840.00		3,143,267.00		3,143,267.00		0



&RZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 18 czerwca 2010







Uzasadnienie 


do Zarządzenia Nr 30/10 Burmistrza Mszczonowa


 z dnia 18 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


Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.900,00 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie pisma Nr DPŁ. 3101-11/10 z dnia 15 czerwca 2010r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku zwiększa się dochody o kwotę 9.900,00 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 wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 440,00 zł


Rozdział 85195 Pozostała działalność


Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 73/2010 z dnia 01.06.2010r zwiększa się dochody o kwotę 440,00 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 sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej


Dział 852 – Pomoc społeczna 


Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł


Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie 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 65/2010 z dnia 28 maja 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


Rozdział 85216 Zasiłki stałe 

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 65/2010 z dnia 28 maja 2010r zwiększa się dochody o kwotę 6.500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.


Powyższe zmiany następują w wyniku powstania niedoborów środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków stałych.


Po stronie wydatkowej budżetu

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


Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.900,00 zł


Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W związku z zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010r wyborami uzupełniającymi do Senatu RP w województwie mazowieckim w okręgu nr 15, zwiększa się wydatki o kwotę 9.900,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (środki z dotacji)


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł


Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup krzeseł dla OSP Bobrowce oraz artykułów hydraulicznych  i malarskich dla OSP Mszczonów a zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług remontowych


Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 440,00 zł


Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 440,00 zł na zakup artykułów biurowych niezbędnych do wydawania decyzji na ubezpieczenia zdrowotne (środki z dotacji).


Dział 852 – Pomoc społeczna 


Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł


Rozdział Składki na ubezpieczenie 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 wydatki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (środki z dotacji)


Rozdział 85216 Zasiłki stałe


Zwiększa się wydatki o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.





