
ZARZĄDZENIE Nr 71/VIII/2020 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 15 maja 2020 roku 

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok.  

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 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 2020 Miasta Milanówka Nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku wprowadza się zmiany: 

1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2020 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2020 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

      § 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka  

                                                                                                                  /-/  

      Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz umową 

o powierzenie grantu nr 127/2020  zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych 

w następujący sposób: 

dochody: 

dział 801, rozdział 80195 § 2057 zwiększa się o kwotę 67 698,90 zł; 

dział 801, rozdział 80195 § 2059 zwiększa się o kwotę 12 295,08 zł; 

dział 852, rozdział 85228 § 2030 zwiększa się o kwotę 20 757 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 97 872 141,97 zł. 

wydatki: 

dział 801, rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 79 993,98 zł; 

dział 852, rozdział 85228 zwiększa się o kwotę 20 757 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 103 904 889,89 zł. 

 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej: 

dziale 700, rozdziale 70005 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 9 000 zł; 

dział 900, rozdział 90003 w Urzędzie Miasta w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza 

się plan wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł; 

dział 900, rozdział 90004 w Urzędzie Miasta w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach  

i gminach zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł w celu zabezpieczenia 

środków na zakup roślin sezonowych do nasadzeń w celu wzbogacenia Miasta Milanówka jak 

również konieczności wykonania nasadzeń zastępczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


