
ZARZĄDZENIE Nr 69/VIII/2019 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 29 marca 2019 roku 

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok. 

 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W Uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Milanówka Nr 24/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 

roku wprowadza się zmiany: 

1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2019 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2019 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia; 

3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok przedstawia 

załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka  

                                                                                                                  /-/  

                       Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmienia się plan 

dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: 

 

dochody: 

dział 852, rozdział 85231 § 2010 zwiększa się o kwotę 3 000 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 85 210 519,78 zł. 

 

wydatki: 

dział 852, rozdział 85231 zwiększa się o kwotę 3 000 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 89 310 585,44 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 zwiększa się plan wydatków statutowych  

w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę 3 000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty 

związane ze świadczeniem usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym; 

 

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych  

w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 3 000 zł; 

 

dział 754, rozdział 75416 w Straży Miejskiej zmniejsza się plan dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego o kwotę 586 zł oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych  

o kwotę 4 000 zł i zwiększa się o kwotę 4 586 zł w celu zabezpieczenia środków na 

podpisanie umowy ubezpieczenia mienia; 

 

dział 801, rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian: 

• w Szkole Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale 

Szkoły podstawowe o kwotę 2 600 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy 

ubezpieczenia mienia; 

• w Szkole Podstawowej Nr 2 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale 

Szkoły podstawowe o kwotę 570 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy 

ubezpieczenia mienia; 



• w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych w rozdziale 

Szkoły podstawowe o kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy 

ubezpieczenia mienia; 

 

dział 801, rozdział 80195 dokonuje się zmianę dysponenta: 

• w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane  

z udziałem środków z UE o kwotę 1 300 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „ Lubię 

się uczyć”; 

• w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków na programy finansowane 

z udziałem środków z UE o kwotę 1 300 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „ Lubię 

się uczyć”; 

 

dział 900, rozdział 90005 w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków statutowych  

w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1 624,32 zł; 

 

dział 900, rozdział 90095 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wydatków statutowych  

w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 1 624,32 zł w celu zabezpieczenia środków na 

ustawienie dodatkowej kabiny przenośnej na terenie miasta Milanówka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


