
ZARZĄDZENIE Nr 42/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 17 marca 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 2021 r. poz. 305) 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. 

 

      § 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

 
 
Burmistrz Miasta Milanówka  

/-/ Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie: 

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

plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: 

dochody: 

dział 801, rozdział 80104 § 2030 zmniejsza się o kwotę 14 217 zł; 

dział 855, rozdział 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 121 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 102 501 339,28 zł. 

wydatki: 

dział 801, rozdział 80104 zmniejsza się o kwotę 14 217 zł; 

dział 855, rozdział 85503 zwiększa się o kwotę 121 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 113 245 541,60 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 zmniejsza się plan 

wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2 275 zł oraz dokonuje się zmianę planu wydatków 

statutowych o kwotę 1 000 zł; 

dział 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta w rozdziale Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2 275 zł w celu 

zabezpieczenia środków na dystrybucję czasopisma „Kurier Milanowski” wydawanego przez 

Urząd Miasta Milanówka; 

dział 757, rozdział 75702 w Urzędzie Miasta w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 

zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków statutowych 

o kwotę 23 000 zł w celu zabezpieczenia środków na prowizję z tytułu przygotowania i 

zawarcia Aneksu nr 1 do umowy organizacji i obsługi emisji obligacji, zawartej w dniu 22 

sierpnia 2018 roku – Bank Gospodarstwa Krajowego oraz na prowizję uruchomienia kredytu 

obrotowego zmniejszając o tę samą kwotę obsługę długu; 



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

zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 900 zł z przeznaczeniem na 

pomoc zdrowotną dla emerytowanego nauczyciela; 

dział 801, rozdział 80148 w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Stołówki szkolne  

i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1 900 zł; 

dział 900, rozdział 90015 w Urzędzie Miasta w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg 

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

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

zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 600 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


