
ZARZĄDZENIE Nr 111/VIII/2022 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 15 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok.  

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta Milanówka Nr 472/LIV/21 z dnia 29 grudnia 

2021 roku wprowadza się zmiany: 

1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2022 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2022 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia; 

3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok przedstawia 

załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

 

      § 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

Burmistrz Miasta Milanówka  
/-/ Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  zmienia 

się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: 

 

dochody: 

dział 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się o kwotę 120 846,12zł; 

dział 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę 10 000 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi  107 197 674,54 zł. 

 

wydatki: 

dział 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się o kwotę 120 846,12 zł; 

dział 852, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się o kwotę 10 000 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 134 656 089,62 zł. 

 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących 

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:  

 

dziale 750, rozdziale 75011 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejsza się 

plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 440 zł zwiększając o tę samą kwotę plan 

wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych; 

 

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin dokonuje się 

następujących zmian: 

• zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

o kwotę 18 000 zł 

• zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 

18 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup 

usług pozostałych; 

 

dział 750, rozdział 75095 w Urzędzie Miasta  w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się 

plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie 

kosztów postępowania sądowego; 

 



dział 801, rozdział 80101 w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Szkoły podstawowe 

dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł; 

 

dział 851, rozdział 85154 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 9 800 zł; 

 

dział 852, rozdział 85215 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Dodatki mieszkaniowe 

zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 0,19 zł zwiększając o tę samą kwotę 

świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego; 

 

dział 855, rozdział 85516 w Żłobku Publicznym w rozdziale System opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 4 dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z 

UE o kwotę 29 000 zł w projekcie „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie 

Milanówek”; 

 

dział 900, rozdział 90015 w Urzędzie Miasta w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg 

dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 25 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


