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ZARZĄDZENIE NR 68/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 października 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. 222 ust. 4, 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 189.626,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
44.710.927,45 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 189.626,00 tj. do kwoty 37.705.625,95 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 203.661,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 14.035,00 zł Plan 
wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 52.765.929,65 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 203.661,00 zł i zmniejsza się o kwotę 14.035,00, tj. do kwoty 
36.042.025,64 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 29 października 2010 r.

załączniki do zarządzenia

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 29 października 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 oragnów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		39,770.00		48,530.00		88,300.00		88,300.00		88,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39,770.00		48,530.00		88,300.00		48,530.00		48,530.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852		Pomoc społeczna		3,738,636.40		121,870.00		3,860,506.40		3,857,006.40		3,732,737.73		91,001.67		3,500.00		175.98		3,324.02

				dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2,934,700.00		121,870.00		3,056,570.00		121,870.00		121,870.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854		Edukacyjna opieka wychowawcza		64,934.00		19,226.00		84,160.00		84,160.00		84,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		64,934.00		19,226.00		84,160.00		19,226.00		19,226.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		44,521,301.45		189,626.00		44,710,927.45		37,705,625.95		4,330,085.57		910,149.37		7,005,301.50		379,230.98		4,824,070.52
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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

		750				Administracja publiczna		4,122,358.00		0.00		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

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		39,770.00		48,530.00		88,300.00		88,300.00		0.00

				75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0.00		48,530.00		48,530.00		48,530.00		0.00

		758				Różne rozliczenia		308,029.00		-14,035.00		293,994.00		293,994.00		0.00

				75818		Rezerwy		216,100.00		-14,035.00		202,065.00		-14,035.00		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		5,004,448.40		121,870.00		5,126,318.40		5,117,818.40		8,500.00

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2,891,000.00		115,000.00		3,006,000.00		115,000.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		241,066.00		6,870.00		247,936.00		6,870.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		275,237.00		33,261.00		308,498.00		308,498.00		0.00

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		110,228.00		33,261.00		143,489.00		33,261.00		0.00

		Wydatki ogółem						52,576,300.65		189,626.00		52,765,926.65		36,042,025.64		16,723,901.01
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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

		750				Administracja publiczna		3,964,719.00		0.00		3,964,719.00		3,775,419.00		2,780,457.00		994,962.00		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		300.00		-300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		39,770.00		48,530.00		88,300.00		40,360.00		25,657.93		14,702.07		0.00		47,940.00		0.00		0.00		0.00

				75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0.00		48,530.00		48,530.00		20,390.00		10,445.00		9,945.00		0.00		28,140.00		0.00		0.00		0.00

		758				Różne rozliczenia		308,029.00		-14,035.00		293,994.00		293,994.00		0.00		293,994.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		216,100.00		-14,035.00		202,065.00		-14,035.00		0.00		-14,035.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		309,240.00		0.00		309,240.00		250,830.00		90,090.00		160,740.00		0.00		58,410.00		0.00		0.00		0.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		181,000.00		0.00		181,000.00		690.00		4,090.00		-3,400.00		0.00		-690.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		4,995,948.40		121,870.00		5,117,818.40		1,045,349.00		804,269.00		241,080.00		87,000.00		3,877,998.00		107,471.40		0.00		0.00

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2,891,000.00		115,000.00		3,006,000.00		5,550.00		5,550.00		0.00		0.00		109,450.00		0.00		0.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		241,066.00		6,870.00		247,936.00		6,870.00		6,870.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		275,237.00		33,261.00		308,498.00		157,509.00		146,395.00		11,114.00		0.00		150,989.00		0.00		0.00		0.00

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		110,228.00		33,261.00		143,489.00		0.00		0.00		0.00		0.00		33,261.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						35,852,399.64		189,626.00		36,042,025.64		26,647,045.00		15,896,504.83		10,750,540.17		2,526,678.00		4,764,127.00		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		29,491.00		29,491.00				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

		751		75109		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych		0.00		0.00		48,530.00		48,530.00		48,530.00		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		115,000.00		3,006,000.00		3,006,000.00		0.00

		852		85213		Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków		7,700.00		7,700.00				7,700.00		7,700.00		0.00

		852		85228		Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną		36,000.00		36,000.00		6,870.00		42,870.00		42,870.00		0.00

		Ogółem								3,193,748.00		170,400.00		3,364,148.00		3,364,148.00		0
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Uzasadnienie


do Zarządzenia Nr 68/10 Burmistrza Mszczonowa


z dnia 29 października 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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-19/10 z dnia 15 października 2010r zwiększa się dochody o kwotę 48.530,00 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 finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 121.870,00 zł


Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2010 z dnia 30 września 2010 roku zwiększa się dochody o kwotę 115.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Powyższa zmiana nastąpiła na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.


Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie pisma Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WPS.I.JG.9019/198/10 z dnia 20 października 2010r zwiększa się dochody o kwotę 6.870,00 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 kontynuację realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie.


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 169 z dnia 13.10.2010 roku zwiększa się dochody o kwotę 19.226,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok.

Po stronie wydatkowej budżetu:


Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.400,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą:

- zwiększenia środków na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia o kwotę 300,00 zł


- zwiększenia środków na zakup artykułów biurowych o kwotę 4.000,00 zł


- zwiększenia środków na usługi pocztowe o kwotę 3.100,00 zł


- zwiększenia środków na zakup tonerów do drukarek o kwotę 1.000,00 zł


- zmniejszenia środków w § 4370 o kwotę 4.000,00 zł, w § 4380 o kwotę 500,00 zł i w § 4430 o kwotę 3.900,00 zł celem przeniesienia na w/w.


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


Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.530,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku wyborów samorządowych (środki z dotacji).

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 14.035,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów. Powyższa kwota to wkład własny stanowiący 20% ogólnej kwoty stypendiów socjalnych.


Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie narkomanii

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.190,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.190,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą:

- zwiększenia środków na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 4.190,00 zł


- zmniejszenia środków w § 4120 o kwotę 100,00 zł


- zmniejszenia środków w § 3110 o kwotę 690,00 zł


- zmniejszenia środków w § 4260, 4350, 4370, 4410, 4700, 4740 i 4750 w łącznej kwocie 3.400,00 zł celem przeniesienia na w/w.


Dział 852 – Pomoc społeczna 


Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.870,00 zł


Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (środki z dotacji)


Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.870,00 zł z przeznaczeniem na realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w gminie (środki z dotacji)


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.261,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów, z czego: kwota 19.226,00 zł - środki z dotacji celowej, zaś kwota 14.035,00 zł to wkład własny stanowiący 20% ogólnej kwoty stypendiów socjalnych – środki przeniesione z rezerwy ogólnej).
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