
ZARZĄDZENIE Nr 87/VII/2018 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 11 maja 2018 roku 

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego 

rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 2077) – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W Uchwale budżetowej na rok 2018 Miasta Milanówka Nr 383/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 

roku wprowadza się zmiany: 

1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2018 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia; 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

         

Burmistrz Miasta Milanówka  

                                                                                                                 /-/  

            Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmienia się plan 

dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: 

 

dochody: 

dział 801, rozdział 80104 § 2030 zwiększa się o kwotę 368 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 84 615 123,46 zł. 

 

wydatki: 

dział 801, rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 368 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 93 365 123,46 zł. 

 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej: 

 

dziale 758, rozdziale 75818  kwotę 78 000 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do: 

• działu 600, rozdziału 60016 w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 78 000 zł w celu 

zabezpieczenia środków na uporządkowanie terenu, poprzez wywóz ziemi na terenie przy ulicy 

Turczynek; 

 

dział 600, rozdział 60016  w Urzędzie Miasta dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych 

w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 9 000 zł; 

 

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta dokonuje się następujących zmian w rozdziale 

Urzędy gmin: 

• w grupie wynagrodzeń dokonuje się zmianę o kwotę  27 393 zł; 

• w grupie wydatków statutowych dokonuje się zmianę planu o kwotę 11 000 zł;  

• w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE dokonuje się zmianę  

o kwotę 100 000 zł w ramach projektu Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością  

w miastach europejskich – DEvelopment of sustainable MObility management in European 

Cities; 

 

dział 801, rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian: 

• w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  



o kwotę 52 100 zł; 

• w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  

o kwotę 195 900 zł; 

• w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  

o kwotę 50 498 zł; 

 

dział 801, rozdział 80110 dokonuje się następujących zmian: 

• w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  

o kwotę 59 000 zł; 

• w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 

o kwotę 55 300 zł; 

 

dział 801, rozdział 80150 dokonuje się następujących zmian: 

• w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 

o kwotę 111 100 zł w związku z przeliczeniem kosztów wynagrodzeń nauczycieli – realizacja 

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

i młodzieży w szkołach podstawowych; 

• w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  

o kwotę 195 900 zł w związku z przeliczeniem kosztów wynagrodzeń nauczycieli – realizacja 

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

i młodzieży w szkołach podstawowych; 

• w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  

o kwotę 105 798 zł w związku z przeliczeniem kosztów wynagrodzeń nauczycieli – realizacja 

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

i młodzieży w szkołach podstawowych; 

 

dział 801, rozdział 80195 dokonuje się zmiany dysponenta: 

• w Urzędzie Miasta zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków 

z UE o kwotę 8 828,99 zł; 

• w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem 

środków z UE o kwotę 4 414,49 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „ Lubię się uczyć”; 



• w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem 

środków z UE o kwotę 4 414,50 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „ Lubię się uczyć”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


