
ZARZĄDZENIE Nr 86/VII/2017 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 8 maja 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 z późn. zm.)  ) – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

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

2016 roku wprowadza się zmiany: 

1) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2017 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik  nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

2) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2017 roku” dokonuje się zmian między 

zadaniami: 

a) w dziale 801, rozdziale 80101 § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 1 zł 

 w zadaniu „Modernizacja powierzchni podłogi w korytarzu na parterze w budynku 

szkoły z ZSG Nr 1 ” zwiększając plan w dziale 801, rozdziale 80101 § 6060 na 

zadaniu „Zakup kotła warzelnego na potrzeby obsługi w Zespole Szkół Gminnych Nr 

1 ” o kwotę 1 zł. 

3) Stan po zmianach przedstawia załącznik nr 2 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: 

 

dziale 758, rozdziale 75818: 

- kwotę 10 500  zł (rezerwa ogólna) przenosi się do: 

• działu 710, rozdział 71004 kwotę 5 500 zł  w celu zabezpieczenia środków na nagrody  

w konkursie zagospodarowania przestrzeni miejskiej pn. „Koncepcja zagospodarowania 

otoczenia Milanowskiego Centrum Kultury zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku 

w nawiązaniu do lokalnej tożsamości miasta” oraz wydruk prac; 

• działu 926, rozdziału 92601  kwotę 5 000 zł w celu zabezpieczenia środków na płatność 

należności z tytułu dystrybucji energii elektrycznej lodowiska funkcjonującego w okresie 

zimowym na terenie gminnym przy ul. Dębowej, na okres dwóch miesięcy; 

 

- kwotę 140 189,59   zł (rezerwa oświatowa) przenosi się do: 

• działu 801, rozdziału 80110  w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 z przeznaczeniem na zakup 

mebli do nowej biblioteki, odnowienie klasy i założenie krat dla nowej biblioteki, remont toalet 

dziewcząt na dolnym holu, malowanie szatni z wykonaniem boksu dla uczniów klas II i III, 

wymiana drzwi w szatni do nowego pomieszczenia woźnych, wykonanie konstrukcji ścianek 

działowych wraz z drzwiami wejściowymi, remont pomieszczenia po woźnych dla pielęgniarki, 

malowanie dwóch klas, malowanie holu głównego na parterze, przegląd pieca CO, gaśnic, 

przewodów kominowych; 

 

dział 900, rozdział 90015 w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych 

w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 13 800 zł. 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


