
ZARZĄDZENIE Nr 14/VII/2017 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 18 stycznia 2017 roku 

 

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania 

rezerwy budżetowej na 2017 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 2016 r. poz. 1870) – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W Uchwale budżetowej Miasta Milanówka na rok 2017 Nr 227/XXVII/16 z dnia 16 grudnia 

2016 roku wprowadza się zmiany w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2017 rok”, 

które przedstawia po zmianach załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

          

    

   Burmistrz Miasta Milanówka  

                                                                                                                     /-/  

                Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 
 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących między 

paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej: 

 

dział 700, rozdział 70005 w Urzędzie Miasta zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych  

o kwotę 16 000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację usługi doradztwa technicznego 

przy weryfikacji potrzeb projektowych i prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego podczas 

prac remontowych i inwestycyjnych w zakresie obiektów nieliniowych oraz zmniejsza się plan 

wydatków statutowych o kwotę 36 000 zł i zwiększa się o kwotę 20 000 zł w wyniku potrzeb  

w zakresie weryfikacji zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach Urzędu Miasta oraz 

budynkach Jednostek Organizacyjnych. Do przeprowadzenia weryfikacji konieczne jest 

wyposażenie w zestawy aparatury kontrolno-pomiarowej (czujniki temperatur wraz z modułami 

przesyłu danych telemetrycznych) zdatnej do zmiany miejsc montażu w zależności od potrzeb; 

  

dział 758, rozdział 75818 kwotę 8 000 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do: 

•działu 710, rozdział 71004 kwotę 3 000 zł w celu zabezpieczenia środków na nagrody  

w konkursie zagospodarowania przestrzeni miejskiej pn. „Kod przestrzenny Milanówka Miasta – 

Ogrodu – zagospodarowania wybranych terenów”; 

•działu 900, rozdziału 90005 kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie 

badania próbek popiołów, pobranych z nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta 

Milanówka;   

 

dział 801, rozdział 80104 w Przedszkolu Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych 

o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie w celu zorganizowania dodatkowych 

zajęć z rytmiki oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 5 195 zł i zwiększa się 

plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 195 zł w związku ze zmianą przepisów 

oświatowych (tj. objęciem dzieci sześcioletnich subwencją oświatową od 1 stycznia 2017 r.) 

nie nalicza się odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (opłata godzinowa) za dzieci 

realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Zwrot za nieobecność 

sześcioletnich dzieci (tzw. odliczenie) należy uznać jako wydatek przedszkola. 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


