
ZARZĄDZENIE Nr 32/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 26 lutego 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 600, rozdziale 60016 § 6057 zmniejsza się o kwotę 6 396 zł 

zwiększając o tę samą kwotę § 6059 na zadaniu majątkowym pn.: „Poprawa 

jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i 

jedź”. 

 

      § 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

 

 

 



Uzasadnienie: 

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmienia się 

plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: 

dochody: 

dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się o kwotę 4 487 zł; 

dział 750, rozdział 75056 § 2010 zwiększa się o kwotę 20 234 zł; 

dział 852, rozdział 85214 § 2030 zmniejsza się o kwotę 5 000 zł; 

dział 852, rozdział 85216 §  2030 zwiększa się o kwotę  36 000 zł; 

dział 852, rozdział 85231 § 2010  zmniejsza się o kwotę 4 000 zł; 

dział 855, rozdział 85501 § 2060 zmniejsza się o kwotę 29 000zł; 

dział 855, rozdział 85502 § 2010 zwiększa się o kwotę 90 000 zł; 

dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 212 zł; 

dział 855, rozdział 85504 § 2010 zwiększa się o kwotę  1 000 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 102 510 596,67 zł. 

wydatki: 

dział 750, rozdział 75011 zwiększa się o kwotę 4 487 zł; 

dział 750, rozdział 75056 zwiększa się o kwotę 20 234 zł; 

dział 852, rozdział 85214 zmniejsza się o kwotę 5 000 zł; 

dział 852, rozdział 85216 zwiększa się o kwotę  36 000 zł; 

dział 852, rozdział 85231 zmniejsza się o kwotę 4 000 zł; 

dział 855, rozdział 85501 zmniejsza się o kwotę 29 000zł; 

dział 855, rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 90 000 zł; 

dział 855, rozdział 85503 zwiększa się o kwotę 212 zł; 

dział 855, rozdział 85504 zwiększa się o kwotę  1 000 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 113 031 751,91 zł. 

 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:  

dziale 750, rozdziale 75022 w Urzędzie Miasta w rozdziale Rady gmin dokonuje się zmianę 

planu wydatków statutowych o kwotę 40 000 zł; 

 



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

następujących zmian: 

• zmniejsza się o kwotę 32 000 zł plan składek na ubezpieczenia społeczne  oraz wpłaty na 

PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe 

o kwotę 20 000 zł w celu zabezpieczenia środków na roznoszenie decyzji podatkowych przez 

pracowników Urzędu; 

• zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 

22 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie audytu zewnętrznego w ZGKiM; 

 

dział 801, rozdział 80101 w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Szkoły podstawowe 

dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 11,60 zł; 

 

dział  852, rozdział 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Ośrodki pomocy 

społecznej zmniejsza się o kwotę 7 934 zł  plan składek na Fundusz Pracy oraz zwiększa się  

o tę samą kwotę plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na udział 20% w 

dofinansowaniu uzyskanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na opłacenie udziału 

indywidualnego pracowników OPS w dokształcaniu i podnoszeniu kwalifikacji na szkoleniach, 

kursach i studiach podyplomowych, w związku z przekształceniem Ośrodka w Milanowskie 

Centrum Usług Społecznych; 

 

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

wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 12 852,67 zł 

w projekcie „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek”; 

 

dział 855, rozdział 85516 w Żłobku Publicznym w rozdziale System opieki nad dziećmi 

w wieku do 3 lat zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 8 000  zł 

zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu rozpoczęcia procedury 

zatrudniania osoby do prowadzenia zajęć z języka angielskiego współfinansowanej ze 

środków programu w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 8.3 Ułatwianie powrotu 

do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3; 

 



dział 900, rozdział 90003 w Urzędzie Miasta w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza 

się plan wydatków statutowych o kwotę 2 700 zł; 

 

dział 900, rozdział 90005 w Urzędzie Miasta w rozdziale Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 700 zł w celu 

zabezpieczenia środków na zakup czujników jakości powietrza oraz tablic antysmogowych do 

zamontowania na terenie Milanówka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


