
ZARZĄDZENIE Nr 49/VIII/2022 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 15 marca 2022 roku 

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego 

rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2022 rok.  

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 

r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa 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. 

      § 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

 
Burmistrz Miasta Milanówka  
/-/ Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

1. Zgodnie z umową nr 97/2022/OW z Województwem Mazowieckim zmienia się plan 

dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: 

 

dochody: 

dział 853, rozdział 85326 § 2170 zwiększa się o kwotę 97 920 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi  102 420 938,36 zł. 

 

wydatki: 

dział 853, rozdział 85326 zwiększa się o kwotę 97 920 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 119 953 869,99 zł. 

 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:  

 

dziale 600, rozdziale 60004 w Urzędzie Miasta w rozdziale Lokalny transport zbiorowy 

zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 4 760 zł; 

 

dział 600, rozdział 60016 w Urzędzie Miasta w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejsza 

się plan wydatków statutowych o kwotę 1 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 5 760 zł w celu 

zabezpieczenia środków na opłaty dotyczące spraw sądowych prowadzonych przez Gminę 

Milanówek oraz na opłacenie polisy ubezpieczeniowej wozu asenizacyjnego; 

 

dział 700, rozdział 70005 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł w celu 

zabezpieczenia środków na opłaty dotyczące spraw sądowych prowadzonych przez Gminę 

Milanówek. Powyższa kwota pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa ogólna) 

 

dział 750, rozdział 75011 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zwiększa się 

plan wydatków statutowych o kwotę 2 100 zł z przeznaczeniem na zakup skanerów do 

obsługi interesantów w aplikacji Źródło obsługiwanej przez Urząd Stanu Cywilnego; 

 



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

wydatków statutowych o kwotę 2 100 zł; 

 

dział 801, rozdział 80195 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się 

zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 650 zł; 

 

dział 852, rozdział 85231 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pomoc dla cudzoziemców zwiększa 

się plan wydatków statutowych o kwotę 35 000 zł. Zwiększenie o kwotę 15 000 zł  wynika z 

art.4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, gdzie Gmina ma zapewnić 

wykonanie bezpłatnych fotografii niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL 

obywatelom Ukrainy, którzy w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast kwota 20 000 zł przeznaczona zostanie na zakup 

namiotów oraz łóżek dla uchodźców z Ukrainy, którzy znajdują się na terenie Gminy 

Milanówek. Powyższa kwota pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa na zarządzenie 

kryzysowe); 

 

dział 853, rozdział 85395 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Pozostała działalność 

zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 560 zł z przeznaczeniem na 

pokrycie wydatków dotyczących prowadzenia zajęć pilates – działanie prowadzone  

w projekcie socjalnym „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora”  zmniejszając o tę samą 

kwotę plan wydatków statutowych; 

 

dział 900, rozdział 90006 w Urzędzie Miasta w rozdziale Ochrona gleby  i wód podziemnych 

zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 6 700 zł w celu 

zabezpieczenia środków na podpisanie umowy zlecenia na ekspertyzę dotyczącą 

stwierdzenia czy zaburzone zostały stosunki wodne pomiędzy nieruchomościami prywatnymi 

na terenie Milanówka. Powyższa kwota pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa 

ogólna). 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


