
 

ZARZĄDZENIE Nr 48/2018 

BURMISTRZA MIASTA MŁAWA 

z dnia 08 marca 2018r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.), art. 256, art.257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm) zarządzam co następuje:  

 

§ 1. 

 

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego  

zarządzenie i po zmianach wynoszą  132 137 706,37 zł w tym:  

1) Dochody bieżące w kwocie  119 881 970,96 zł. 

2) Dochody majątkowe w kwocie  12 255 735,41 zł. 

§ 2. 

 

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok  ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zarządzenia i po zmianach wynoszą  149 137 706,37 zł, w tym: 

1) Wydatki bieżące w kwocie  116 167 024,77 zł. 

2) Wydatki majątkowe w kwocie  32 970 681,60 zł. 

 

§ 3. 

 

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku  ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. 

 

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega 

ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 48/2018 

Burmistrza Miasta Mława 

z dnia 08 marca 2018r. 

 

 DOCHODY  (-209 499,00 zł) 

 

Dział 750 – Administracja publiczna (-10 882,00 zł) 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-10 882,00 zł) 

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-10 882,00 zł) z tytułu dotacji 

celowej na realizację rządowych zadań zleconych,  zgodnie z pismem nr FIN-

I.3111.24.8.2018 w Warszawie. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna (+6 154,00 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 (+3 400,00 zł) 

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+4 400,00 zł) z tytułu dotacji 

celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-

I.3111.24.8.2018 w Warszawie. 

2. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu dotacji 

celowej na realizację rządowych zadań zleconych,  zgodnie z pismem nr FIN-

I.3111.24.8.2018 w Warszawie. 

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalno-rentowe (+5 000,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu dotacji 

celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-

I.3111.24.8.2018 w Warszawie. 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-8 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu dotacji 

celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-

I.3111.24.8.2018 w Warszawie. 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+754,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+754,00 zł) z tytułu dotacji 

celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-

I.3111.17.3.2018 w Warszawie. 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+5 000,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu dotacji 

celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-

I.3111.17.4.2018 w Warszawie. 



 

Dział 855 – Rodzina (-204 771,00 zł) 

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (-52 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-52 000,00 zł) z tytułu dotacji 

celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-

I.3111.24.8.2018 w Warszawie. 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 (-153 504,00 zł) 

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-153 504,00 zł) z tytułu dotacji 

celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-

I.3111.24.8.2018 w Warszawie. 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+733,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+733,00 zł) z tytułu dotacji 

celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-

I.3111.20.1.2018 w Warszawie. 

 

 

WYDATKI (-209 499,00 zł) 

 

Dział 750 – Administracja publiczna (-10 882,00 zł) 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-10 882,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 882,00 zł)z tytułu 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu 

administracji rządowej. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna (+6 154,00 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 (+3 400,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie 

w kwocie (+4 400,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

w kwocie (-1 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalno-rentowe (+5 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze. 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-8 000,00 zł) 



Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu realizacji zasiłków stałych. 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+754,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

w kwocie (+754,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie 

opieki oraz na obsługę tego zadania. 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+5 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 

Dział 855 – Rodzina (-204 771,00 zł) 

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (-52 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

w kwocie (-52 000,00 zł) z tytułu realizacji świadczeń wychowawczych. 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 (-153 504,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

w kwocie (-153 504,00 zł) z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego. 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+733,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

dochodów Miasta Mława w kwocie (+733,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. 

 

 

 


