
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ... /…./21 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

  z dnia  ...grudnia 2021 roku 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 

pkt b i c ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

305 ze zm.)  Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:   

 

§ 1 

 

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

2020 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w dochodach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w wydatkach budżetu na 2021 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.                                                         

      Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka  

      Jolanta Nowakowska         

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Dokonuje się zmian w planie  dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący 

sposób: 

 

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85322 - Fundusz 

Pracy, § 2690 zwiększa się plan dochodów bieżących  o kwotę 4 000 zł z tytułu wpływu 

środków z Funduszu Pracy otrzymanych od Wojewody na realizację  wypłaty jednorazowego 

dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny określonego w Programie asystent rodziny na 

rok 2021 podatku (umowa z 13.12.2021 roku). 

 

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 4 000 zł. 

 

Dokonuje się zmian w planie  wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący 

sposób: 

 

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85322 - Fundusz 

Pracy zwiększa się plan wydatków bieżących  o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty 

jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny określonego w Programie 

asystent rodziny na rok 2021 podatku w CUS.  

 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 000 zł. 

 
 


