
UCHWAŁA Nr 308/XL/21 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 1 lutego 2021 roku 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b  

i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

W uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta Milanówka Nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 

roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) w wydatkach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Załącznik Nr 1 „Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2021 rok” 

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) w zadaniach majątkowych w 2021 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następującej 

zmiany w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych  

na zadaniu pn.: "Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne" o kwotę 52 000 zł; 

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem  

nr 3 do niniejszej uchwały;". 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Kamil Bialik 

 



 

UZASADNIENIE 

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób: 

 

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Działalność gruntami  

i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 52 000 zł. Wynika  

to z braku potrzeby wykorzystania środków w bieżącym roku przez Referat GG; 

 

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł. Wynika to z braku potrzeby 

wykorzystania środków w bieżącym roku przez Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki 

Miasta; i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57 000 zł 

   

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe i rozdziale 80149 - 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego dokonuje się zmian w planie wydatków w grupie dotacje  

o 80 000 zł. Zmiana planu w rozdziałach wynika z faktu powstania nowego Punktu Przedszkolnego 

na terenie Gminy Milanówek. Do nowo powstałej placówki pod koniec grudnia 2020 r. doszły 

dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jednocześnie objęte są 

wczesnym wspomaganiem rozwoju. W związku z tą sytuacją w planie budżetu na 2021 r. nie było 

zabezpieczonych środków na pokrycie nowoprzyjętych dzieci z orzeczeniami.  Środki te mają 

zabezpieczyć pokrycie wypłaty w miesiącu lutym i marcu 2021 r.  

 


