
ZARZĄDZENIE Nr 11/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 21 stycznia 2021 roku 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok. 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

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

2020 roku wprowadza się zmiany: 

1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2021 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2021 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok przedstawia 

załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia; 

4) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 roku”, które przedstawia załącznik Nr 5 

do niniejszego Zarządzenia, dokonuje się następujących zmian: 

a) w dziale 630, rozdziale 63003 § 6057 i 6059 zmniejsza się plan na zadaniu 

majątkowym pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 

e-turystyka” o kwotę 223 457,63 zł (dokonuje się zmianę klasyfikacji zgodnie z 

informacją od lidera projektu); 

b) w dziale 630, rozdziale 63095 w § 6057 i 6059 wprowadza się plan na zadaniu 

majątkowym pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 

e-turystyka” o kwotę 223 457,63 zł (dokonuje się zmianę klasyfikacji zgodnie z 

informacją od lidera projektu). 

 

      § 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

Burmistrz Miasta Milanówka  
/-/ Piotr Remiszewski 



 

Uzasadnienie: 

1. Zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego oraz Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie i informacją od lidera projektu zmienia się plan dochodów i 

wydatków budżetowych w następujący sposób: 

 

dochody: 

dział 630, rozdział 63003 § 6257 zmniejsza się o kwotę 178 766,10 zł; 

dział 630, rozdział 63095 § 6257 zwiększa się o kwotę 178 766,10 zł; 

dział 751, rozdział 75109 § 2010 zwiększa się o kwotę 6 658 zł; 

dział 852, rozdział 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę 588 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 102 396 663,67 zł. 

 

wydatki: 

dział 630, rozdział 63003 zmniejsza się o kwotę 178 766,10 zł; 

dział 630, rozdział 63095 zwiększa się o kwotę 178 766,10 zł; 

dział 751, rozdział 75109 zwiększa się o kwotę 6 658 zł; 

dział 852, rozdział 85215 zwiększa się o kwotę 588 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 112 917 818,91 zł. 

 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:  

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

planu na programy finansowane z udziałem środków z UE w projekcie „Rozwój 

zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich Development of 

sustainable MObilit management in European Cities o kwotę 35 000 zł; 

 

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

zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł; 

 



dział 852, rozdział 85215 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Dodatki mieszkaniowe 

zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13 400 zł; 

 

dział 852, rozdział 85230 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Pomoc w zakresie 

dożywiania zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13 400 zł w celu 

zabezpieczenia udziału procentowego Gminy w realizowanym programie "Posiłek w szkole 

i w domu"; 

 

dział 855, rozdział 85501 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Świadczenie 

wychowawcze zwiększa się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 520 zł 

zmniejszając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych; 

 

dział 855, rozdział 85504 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Wspieranie rodziny 

dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 5 000 zł; 

 

dział 855, rozdział 85516 w rozdziale System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się 

następujących zmian: 

• w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem 

środków z UE o kwotę 9 600 zł w projekcie „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców 

w Gminie Milanówek”; 

• w Żłobku Publicznym dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 35 600 zł 

oraz zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE 

o kwotę 9 600 zł w projekcie „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie 

Milanówek”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


