
ZARZĄDZENIE Nr 19/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 29 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie: zmian w planie 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 2 „Plan wydatków budżetowych na 2021 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

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

załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

      § 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

Burmistrz Miasta Milanówka  
/-/ Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:  

 

dziale 855, rozdziale 85501 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Świadczenie 

wychowawcze dokonuje się następujących zmian: 

• zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 24 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 

54 870 zł środki zostaną przeznaczone dla 5 pracowników, którzy w związku z nowym 

okresem zasiłkowym  w okresie luty - czerwiec 2021 r. w ramach umów zlecenia realizować 

będą zadanie wynikające z ustawy o świadczeniach wychowawczych. Powyższe wydatki 

ponoszone są w ramach  0,85% kosztów obsługi realizowanego przez OPS zadania 

Wojewody; 

• zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 30 870 zł; 

 

dział 900, rozdział 90002 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka odpadami 

komunalnymi dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 170 zł; 

 

dział 925, rozdział 92595 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się 

plan wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 165 zł  w celu 

zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na czyszczenie budek lęgowych, 

zlokalizowanych na terenie Milanówka, które przeznaczone są dla ptaków, nietoperzy oraz 

wiewiórek zmniejszając o tę samą kwotę składki na ubezpieczenia społeczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


