
Autopoprawka z dnia 29.12.2022 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie 2022 

roku 

 

1. dopisuje się zmiany w załączniku Dochody: 

- w dziale 852 rozdziale 85216 § 0940 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100,00 zł w 

związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. 

 

2. dopisuje się zmiany w załączniku Wydatki: 

- w dziale 852 rozdziale 85216 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100,00 zł . 

 

Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 100,00 zł. 

 

Zgodnie z załącznikami. 

 

 

  



PROJEKT UCHWAŁY uwzględniającej autopoprawkę z dnia 29.12.2022 r. 

 

UCHWAŁA Nr ……/……../22 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …… grudnia 2022 roku 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok  

 

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

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta Milanówka Nr 472/LIV/21 z dnia 29 grudnia 2021 

roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w dochodach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w wydatkach budżetu na 2022 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. 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Milanówka 

 

 

         Piotr Napłoszek 

 



UZASADNIENIE 

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

sposób: 

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, § 0940 zwiększa się 

plan dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł w związku z koniecznością zwrotu nienależnie 

pobranego zasiłku stałego; 

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2180 

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 189 720,00 zł w związku z przekazaniem przez 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie środków na „Dodatek dla gospodarstw domowych 

wraz z kosztami obsługi”. 

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 189 820,00 zł 

 

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

sposób: 

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 100,00 stanowiący wpływ z lat 

ubiegłych zwróconego, nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorców. Środki 

należy zwrócić do budżetu państwa; 

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się 

plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 189 720,00 zł, w tym w grupie wynagrodzenia 

zwiększa się o kwotę 3 720,00 zł oraz w grupie świadczenia zwiększa się o kwotę 186 000,00 zł. 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 189 820,00 zł 

 

 


