DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 4667

Data: 2014-05-08 12:10:09

UCHWAŁA Nr XXVI/237/12
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 11 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm/ Rada Miejska uchwala, co następuje :
§ 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 76.227,70 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:
a) dochody majątkowe o kwotę 0 zł
b) dochody bieżące o kwotę 76.227,70 zł
Zwiększyć dochody gminy o kwotę 524.691,76 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:
a) dochody majątkowe o kwotę 23.910,04 zł
b) dochody bieżące o kwotę 500.781,72 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi: 93.693.833,48 zł
a) dochody bieżące 92.144.274,57 zł.
b) dochody majątkowe 1.549.558,91 zł
§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 1.168.810,90 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 141.770,90zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 1.027.040,00 zł.
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.623.802,00zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 1.341.772,00 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 282.030,00 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 101.228.729,31 zł
a) wydatki bieżące 82.756.456,81zł
b) wydatki majątkowe 18.472.272,50 zł
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§ 3. 1. Ustalony deficyt w kwocie 7.534.895,83 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.938.154 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.596.741,83 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6.527,04 zł. Przychody po zmianach wynoszą 14.470.741,83 zł.
z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.874.000 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.596.741,83 zł
§ 4. Wprowadza się zmiany w „Planie wydatków majątkowych” zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Blanka Jabłońska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 11 października 2012 r.
Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2012 - Dochody
Dział

Źródła dochdów

1

2

Zmniejszenia Zwiększenia
4

3

Dochody bieżące
0,00

2 600,00

1. Dochody własne

0,00

2 600,00

a) pozostałe odsetki

0,00

2 600,00

0,00

1 350,00

1. Dochody własne

0,00

1 350,00

a) wpływy z różnych dochodów

0,00

1 350,00

750 Administracja publiczna

0,00

6 000,00

1. Dochody własne

0,00

6 000,00

a) darowizna

0,00

4 000,00

b) wpływy z różnych dochodów

0,00

2 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0,00

324 200,00

1. Dochody własne

0,00

324 200,00

a) podatek od czynności cywilnoprawnych

0,00

300 000,00

b) odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

22 000,00

c) wpływy z różnych opłat

0,00

2 200,00

758 Różne rozliczenia

0,00

24 833,60

1.Dotacje celowe

0,00

24 833,60

a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

720 Informatyka

756

24 833,60

801 Oświata i wychowanie

0,00

84 936,12

1. Dochody własne

0,00

57 180,00

a) wpływy z usług

0,00

52 780,00

b) pozostałe odsetki

0,00

1 430,00

c) wpływy z różnych dochodów

0,00

970,00
2 000,00

d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

0,00

2. Dotacje celowe

0,00

27 756,12

a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

27 756,12

76 227,70

56 862,00

1. Dochody własne

76 227,70

56 862,00

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicznych.

76 227,70

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

b) wpływy z różnych opłat

0,00

31 485,00

c) pozostałe odsetki

0,00

7 277,00

d) wpływy z różnych dochodów

0,00

18 100,00
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Razem dochody bieżące
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76 227,70

500 781,72

0,00

10 000,00

1.Dotacje celowe

0,00

10 000,00

a) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej mięzy jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

0,00

Dochody majątkowe
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000,00

758 Różne rozliczenia

0,00

13 910,04

1.Dotacje celowe

0,00

13 910,04

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin ( związków gmin)

0,00

Razem dochody majątkowe
Dochody ogółem

13 910,04

0,00

23 910,04

76 227,70

524 691,76
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/237/12
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 11 października 2012 r.
Zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2012 - Wydatki
Dział Rozdział
1

Zmniejszenia Zwiększenia

2

3
Transport i łączność

600
60014
60016

104 000,00

Drogi publiczne powiatowe

6 600,00

0,00

1. Wydatki majątkowe

6 600,00

0,00

90 310,00

104 000,00

Drogi publiczne gminne
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

70 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

70 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
70004

Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej
1. Wydatki majątkowe

70005

710
71004
71035

75023

75412

75416

402 400,00

70 000,00

52 400,00

0,00
0,00
70 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

70 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

70 000,00

2. Wydatki majątkowe

350 000,00

0,00

Działalność usługowa

54 960,00

15 960,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

39 000,00

0,00

1. Wydatki majatkowe

39 000,00

0,00

Cmentarze

15 960,00

15 960,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

15 960,00

15 960,00

0,00

15 960,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 960,00

0,00

Administracja publiczna

36 000,00

21 000,00

Urządy Gmin

36 000,00

21 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

21 000,00

21 000,00

5 000,00

21 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16 000,00

0,00

2) Wydatki majątkowe

15 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404

34 000,00

52 400,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

754

90 310,00

350 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

750

5

96 910,00

2. Wydatki majątkowe
700

4

2 500,00

72 000,00

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

35 000,00

1) Wpłata gminy na fundusz wsparcia policji

0,00

35 000,00

Ochotnicze straże pożarne

0,00

34 500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

0,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

2. Wydatki majątkowe

0,00

34 500,00

Straż gminna (miejska)

2 500,00

2 500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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Oświata i wychowanie

801
80101
80103

80104

90 000,00

410 850,00

Szkoły Podstawowe

0,00

70 000,00

1. Wdatki majatkowe

0,00

70 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

170 900,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

170 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

170 000,00

2. Świadczenia Społeczne

0,00

900,00

3.. Dotacje na zadania biezące

0,00

0,00

60 000,00

50 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

50 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

50 000,00

60 000,00

0,00

Gimnazja

0,00

4 180,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

4 180,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

4 180,00

Zespoły obsługi ekonomiczo-administracyjnej szkół

0,00

22 500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

22 500,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

22 500,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00

89 270,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

89 270,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

49 270,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

40 000,00

30 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

Przedszkola

2. Wydatki majątkowe
80110

80114

80148

80195

Pozostała działalność
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

851
85195

852
85219

854
85401

900
90001
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0,00

4 000,00

a) Wydatki majątkowe

30 000,00

0,00

Ochrona zdrowia

80 000,00

0,00

Pozostała działalność

80 000,00

0,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

50 000,00

0,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

50 000,00

0,00

1. Wydatki majatkowe

30 000,00

0,00

Pomoc Społeczna

0,00

12 000,00

Ośrodki Pomocy społecznej

0,00

12 000,00

1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

12 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

12 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

241 700,00

Świetlice szkolne

0,00

241 700,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

236 700,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

236 700,00

2. Świadczenia Społeczne

0,00

5 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

332 510,90

587 762,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

158 200,00

359 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

345 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

345 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–7–

1. Wydatki majątkowe
90004

90015

158 200,00

14 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

52 310,90

0,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

52 310,90

0,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

52 310,90

0,00

2 000,00

80 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

80 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

80 000,00

2 000,00

0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska

0,00

38 762,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

38 762,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

38 762,00

120 000,00

110 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

54 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

54 000,00

120 000,00

56 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

15 000,00

Pozostała działalność

0,00

15 000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

15 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

15 000,00

Kultura fizyczna

73 530,00

73 530,00

Obiekty Sportowe

73 530,00

73 530,00

1. Wydatki majatkowe

73 530,00

73 530,00

Oświetlenie placów, ulic dróg

2. Wydatki majątkowe
90019

90095

Pozostała działalność

2. Wydatki majątkowe
921
92195

926
92601
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Wydatki ogółem

1 168 810,90 1 623 802,00
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/237/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 października
2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:
Dochody
Zmniejszenie o kwotę 76.227,50 zł
Zwiększenie o kwotę 524.691,76 zł.
Wydatki
Zmniejszenie o kwotę 1.168.810,90 zł.
Zwiększenie o kwotę 1.623.802,00 zł.
Dochody
Zmniejszenie dochodów występuje:
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 76.227,70 zł tytułem zmniejszenia środków
otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Zmniejszenie środków wynika z skorygowanej kwoty dotacji zgodnie z umową nr 0504/12/OP/D pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gmina Ożarów
Mazowiecki.
Zwiększenia dochodów występują:
Dział 700 "Gospodarka komunalna" o kwotę 2.600 zł tytułem zwiększenia pozostałych odsetek.
Dział 720 "Informatyka" o kwotę 1.350 zł tytułem zwiększenia wpływów z różnych dochodów.
Dział 750 "Administracja publiczna" zwiększenie o kwotę 6.000 zł tytułem wpływu:
a) darowizn - 4.000 zł.
b) różnych dochodów ( wynagrodzenie płatnika) - 2.000 zł.
Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 10.000 zł tytułem dotacji celowej
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych zgodnie z umową Nr 234/OR-BP-I.D.2012 pomiędzy Województwem
Mazowieckim a Gminą Ożarów Mazowiecki.
Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 324.200 zł tytułem zwiększenia:
a) podatku od czynności cywilnoprawnej - 300.000 zł., z tego:
- od osób prawnych - 200.000 zł
- od osób fizycznych - 100.000 zł.
b) odsetek od nieterminowych wpłat - 22.000 zł, z tego:
- od osób prawnych - 20.000 zł.
- od osób fizycznych - 2.000 zł.
c) wpływu z różnych opłat - 2.200 zł., z tego :
- od osób prawnych - 1.200 zł
- od osób fizycznych - 1.000 zł
Dział 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 38.743,64 zł, z tego:
1) dochody bieżące o kwotę 24.833,60 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
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2) dochody majątkowe o kwotę 13.910,04 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)
Powyższe zwiększenie dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone jest
dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
w 2011r. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.2.2012.758
Dział 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 84.936,12 zł tytułem zwiększenia:
a) wpływu z usług - 52.780 zł ( w związku z rozpoczęciem działania stołówki szkolnej )
b) pozostałych odsetek - 1.430 zł
c) wpływów z różnych dochodów - 970 zł
d) środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł - 2.000 zł(środki
pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej )
e) tytułem zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o kwotę 27.756,21 zł dotyczącą
realizacji projektu "Poznaję świat - wyrównywanie szans edukacyjnych" (z czwartą cyfrą 9).
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 56.862 zł tytułem zwiększenia:
a) wpływu z różnych opłat - 31.485 zł
b) pozostałych odsetek - 7.277 zł
c) wpływu z różnych dochodów - 18.100 zł.
Wydatki
Zmniejszenie wydatków występuje:
Dział 600 " Transport i łączność" o kwotę 96.910 zł , w tym:
a) rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 6.600 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie
inwestycyjne pn." Dofinansowanie przebudowy drogi Sochaczewskiej".
b) rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 90.310 zł tytułem zmniejszenia środków na niżej
wymienione zadania inwestycyjne:
- "Wykonanie projektu ul. Parkietowa w Ożarowie Maz." - 49.000 zł
- "Projekt i przebudowa dróg na osiedlu Duchnice" - 36.000 zł
- "Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Floriana na odcinku od Poznańskiej do ul. Ożarowskiej" - 5.310 zł.
Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 402.400 zł, w tym:
a) rozdział 70004 "Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 52.400 zł tytułem zmniejszenia
środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne:
- "Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowa Maz." - 50.000 zł
- " Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku komunalnego w Ożarowie" - 200 zł
- " Modernizacja budynku w Broniszach" - 800 zł
- " Zakup kosiarki dla ZUK" - 1400 zł
b) rozdział 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 350.000 zł tytułem zmniejszenia
środków na zadanie inwestycyjne pn." Zakup gruntów"
Dział 710 "Działalność usługowa" o kwotę 54.960 zł, wtym:
a) rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 39.000 zł tytułem zmniejszenia środków
na zadanie inwestycyjne pn. "Plany zagospodarowania przestrzennego"
b) rozdział 71035 "Cmentarze" o kwotę 15.960 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych.
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Dział 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 36.000 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 21.000 zł tytułem zmniejszenia środków na:
- składki na Fundusz Pracy - 5.000 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16.000 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn.
" Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy"
Dział 754 " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75416 "Straż gminna (miejska) o
kwotę 2.500 zł tytułem zmniejszenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Dział 801 "Oświata i wychowanie " zmniejszenie o kwotę 9 0.000 zł, w tym:
a) rozdział 80104 " Przedszkola" o kwotę 6 0.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne
pn.
- " Przygotowanie terenu pod budowę przedszkola modułowego wraz z wyposażeniem w Ożarowie
Mazowieckim" - 20.000 zł
- " Rozbudowa przedszkola nr 2 w Ożarowie Mazowieckim" - 40.000 zł
b) rozdział 80195 "Pozostała działalność " o kwotę 30.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie
inwestycyjne pn."Sala dydaktyczno - rekreacyjna przy przedszkolu w Józefowie - projekt"
Dział 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 8 0.000 zł w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych.
b) wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn."
Modernizacja piwnic w ośrodku Zdrowia w Ożarowie Maz.
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejszenie o kwotę 332 .510,90 zł, w tym:
a) rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 158.200 zł tytułem zmniejszenia środków na
niżej wymienione zadania inwestycyjne:
- " Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Ożarowie Maz". - 40.000 zł
- " Odnowa i modernizacja Parku Rekreacyjnego w Ołtarzewie" - 35.000 zł
- " Zakup agregatów do SUW" - 14.000 zł
- " Modernizacja kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożarów" - 9.200 zł.
- " Budowa i modernizacja urządzeń sieci wod-kan w gminie" - 60.000 zł
b) rozdział 90004 " Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 52.310 zł tytułem zmniejszenia
środków na zakup usług pozostałych.
c) rozdział 90015 " Oświetlenie placów, ulic dróg" o kwotę 2.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zadanie
inwestycyjne pn." Budowa oświetlenia przy Urzędzie Gminy"
d) rozdział 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 120.000 zł tytułem zmniejszenia środków na niżej
wymienione zadania inwestycyjne:
- " System retencjonowania wód z terenu FKO " - 100.000 zł
- " Modernizacja targowiska miejskiego " - 20.000 zł.
Dział 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601 "Obiekty Sportowe" o kwotę 73.530 zł tytułem zmniejszenia
środków na zadanie inwestycyjne pn." Zakup wyposażenia technicznego dla GOSIR"
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Zwiększenie wydatków występuje:
Dział 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 104.000 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług remontowych
b) wydatki majątkowe o kwotę 34.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn."
Przebudowa dróg na osiedlu Szeligi ul. Klonowa, Cyprysowa, Jesionowa, Akacjowa"
Dział 700 " Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę
70.000 zł tytułem zwiększenia środków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
Dział 710 " Działalność usługowa " rozdział 71035 "Cmentarze" o kwotę 15.960 zł tytułem zwiększenia
środków na wynagrodzenia bezosobowe.
Dział 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 21.000 zł tytułem zwiększenia
środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.
Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększenie o kwotę 72.000 zł, w tym:
a) rozdział 75404 "Komendy wojewódzkie Policji" o kwotę 35.000 zł tytułem zwiększenia środków na wpłaty
jednostek na państwowy fundusz celowy.
b) rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 34.500 zł tytułem wprowadzenia nowego zadania
inwestycyjnego pn. "Zakup motopompy dla OPS Ożarów Mazowiecki " zgodnie z umową Nr 234/OR-BPI.D.2012 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Ożarów Mazowiecki.
c) rozdział 75416 "Straż gminna (miejska) o kwotę 2.500 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia
bezosobowe.
Dział 801 "Oświata i wychowanie" zwiększenie o kwotę 410.850 zł, w tym:
a) rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" o kwotę 70.000 zł. tytułem zwiększenia środków na zadanie
inwestycyjne pn." Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych".
b) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 170.900 zł tytułem zwiększenia
środków na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 139.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 28.500 zł
- składki na fundusz pracy - 2.500 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 900 zł
c) rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 50.000 zł tytułem zwiększenia środków na :
- zakup usług pozostałych - 15.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.000 zł
- zakup energii - 27.000 zł
d) rozdział 80110 "Gimnazja" o kwotę 4.180 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.
e) rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 22.500 zł tytułem
zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
f) rozdział "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 89.270 zł tytułem zwiększenia środków na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 40.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.100 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.170 zł
- zakup środków żywności - 40.000 zł
g) rozdział 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 4.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup materiałów
i wyposażenia.
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o kwotę 12.000 zł tytułem

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85401 "Świetlice szkolne" o kwotę 241.700 zł tytułem
zwiększenia środków na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 184.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 52.500 zł
- składki na Fundusz Pracy - 200 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.000 zł
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększenie o kwotę 58 7.762 zł, w tym:
a) rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększenie o kwotę 3 59.000 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 3 45.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych
(odprowadzenie ścieków)
- wydatki majątkowe o kwotę 14.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn."Zakup
sprzętu technicznego dla Energetyki Ożarów"
b) rozdział 90015 "Oświetlenie placów, ulic dróg" o kwotę 80.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup
energii.
c) rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska" o kwotę 38.762 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.
d) rozdział 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 110.000 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 54.000 zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług remontowych.
- wydatki majątkowe o kwotę 5 6.000 zł tytułem wprowadzenia niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
- Partycypacja w wybudowanych sieciach wodociągowych - 20.000 zł
- Modernizacja rowu odwadniającego między ul. Kapucką a Zamoyskiego w Ożarowie - 26.000 zł
- Zagospodarowanie terenów zielonych wokół fili Domu Kultury w Józefowie - 10.000 zł
Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92195 "Pozostała działalność" o kwotę 15.000
zł tytułem zwiększenia środków na zakup usług pozostałych w celu opracowania dokumentów pn."Gminny
program opieki nad zabytkami na lata 2013-2017"
Dział 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92601 "obiekty sportowe" o kwotę 73.530 zł tytułem wprowadzenia
nowego zadania inwestycyjnego pn." Zakup złóż filtracyjnych dla GOSiR"
W załączniku Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2012 " w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział
60016 "Drogi publiczne gminne" poz. 3 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Wykonanie projektu ul.
Parkietowej w Ożarowie Maz." na "Wykonanie projektu i budowa ul. Parkietowej w Ożarowie Maz." oraz
zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 50.000 zł na kwotę 1.500.000 zł.

