
ZARZĄDZENIE Nr 24/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 9 lutego 2021 roku 

 

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok. 

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 oraz art. 259 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) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 roku”, które przedstawia załącznik Nr 2 

do niniejszego Zarządzenia dokonuje się następującą zmianę: 

a) w dziale 754, rozdziale 75414 w § 6060 wprowadza się plan na zadaniu 

majątkowym „Zakup hali magazynowej z przeznaczeniem na garaż dla 

samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz magazyn OC” na kwotę  

29 000 zł. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

 

 

 

 

 

 

 



     Uzasadnienie: 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:  

 

dziale 754, rozdziale 75414 w Urzędzie Miasta  w rozdziale Obrona cywilna dokonuje się 

następujących zmian: 

• zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 77 000 zł w celu zabezpieczenia środków 

na wynajem hali magazynowej niezbędnej na przechowywanie środków dezynfekcyjnych 

oraz sprzętu dla drużyny wykrywania i alarmowania formacji OC dla Urzędu Miasta 

Milanówka. Przestrzeń magazynowa będzie równocześnie służyć jako punkt podziału 

żywności otrzymanej z Czerwonego Krzyża dla osób przebywających w izolacji w związku z 

COVID-19 oraz osób potrzebujących – w związku z zwiększonymi zadaniami podczas 

pandemii dotychczasowy magazyn przestał spełniać swoją funkcję, kwota pochodzi z działu 

758, rozdziału 75818 (rezerwa na zarządzanie kryzysowe); 

• zwiększa się plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 29 000 zł wprowadzając 

zadanie inwestycyjne „Zakup hali magazynowej z przeznaczeniem na garaż dla samochodu 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz magazyn OC”. Zabezpieczenie środków pozwoli otrzymać 

na odpowiednim poziomie gotowość bojową jednostki oraz zwiększy skuteczność 

odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych jakie mogą wystąpić na terenie 

miasta Milanówka, powyższa kwota pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa na 

zarządzanie kryzysowe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


