
ZARZĄDZENIE Nr 83/VIII/2019 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 18 kwietnia 2019 roku 

 

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

rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2019 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 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 oraz Krajowego 

Biura Wyborczego zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący 

sposób: 

 

dochody: 

dział 751, rozdział 75113 § 2010 zwiększa się o kwotę 14 901 zł; 

dział 801, rozdział 80101 § 2030 zwiększa się o kwotę 12 000 zł; 

dział 801, rozdział 80195 § 2057 zwiększa się o kwotę 40 200 zł; 

dział 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę 53 zł; 

dział 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę 8 100 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 86 116 944,44 zł. 

 

wydatki: 

dział 751, rozdział 75113 zwiększa się o kwotę 14 901 zł; 

dział 801, rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 12 000 zł; 

dział 801, rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 40 200 zł; 

dział 852, rozdział 85215 zwiększa się o kwotę 53 zł; 

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 8 100 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 90 254 375,72 zł. 

 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej: 

 

dziale 758, rozdziale 75818 kwotę 25 520 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do działu 900, 

rozdziału 90002 w celu zabezpieczenia środków na obsługę Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów na terenie miasta Milanówka; 

 

dział 801, rozdział 80195 dokonuje się następujących zmian: 

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

z udziałem środków z UE o kwotę 20 100 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 20 100 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „ Lubię 

się uczyć”; 



dział 851, rozdział 85154 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu 

wydatków statutowych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 7 000 zł;  

 

dział 852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się plan dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego o kwotę 10 592 zł oraz zwiększa się plan wydatków statutowych tę 

samą kwotę w celu zabezpieczenia środków na usługi pocztowe; 

 

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu 

wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE na kwotę 18 477,16 zł na 

realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Milanówku”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


