
ZARZĄDZENIE Nr 56/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 31 marca 2021 roku 

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków oraz częściowego rozdysponowania 

rezerwy budżetowej na 2021 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 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 852, rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się o kwotę 5 424 zł; 

dział 852, rozdział 85228 § 2030 zwiększa się o kwotę 31 631 zł; 

dział 852, rozdział 85295 § 2030 zwiększa się o kwotę 24 127 zł; 

dział 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę 6 061 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 102 557 734,28 zł. 

wydatki: 

dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 5 424 zł; 

dział 852, rozdział 85228 zwiększa się o kwotę 31 631 zł; 

dział 852, rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 24 127 zł; 

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 6 061 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 113 301 936,60 zł. 

 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:  

dział 750, rozdział 75011 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy wojewódzkie dokonuje się 

zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 84 zł; 

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

następujących zmian: 

•zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 280 zł;  

• zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 48 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 

44 280 zł w celu zabezpieczenia środków na obsługę prawną; 

• zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 000 zł w celu zabezpieczenia 

środków na wypłatę odszkodowania na rzecz byłego pracownika Urzędu Miasta; 

 

 

 

 



dział 758, rozdział 75818 kwotę 2 950  zł rezerwa ogólna przenosi się do: 

• działu 900, rozdziału 90002 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2 300 zł 

w celu zabezpieczenia środków na zakupie i wykonaniu logo a także napisu „Milanówek 

Miasto-Ogród” na kontenerach zlokalizowanych na terenie PSZOK-u w Milanówku; 

• działu 900, rozdziału 90005 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 650 zł  

w celu zabezpieczenia środków na wykonanie analizy fizykochemicznej liści z terenu 

Milanówka; 

 

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

zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 zł; 

 

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Pozostała działalność 

zwiększa się o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie rocznego wynagrodzenia 

ryczałtowego z tytułu kontynuacji porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Milanówek w 

zakresie przystąpienia do Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora 

realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Manko. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


