
ZARZĄDZENIE Nr 101/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 7 czerwca 2021 roku 

 

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

rezerwy budżetowej na 2021 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 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W Uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta Milanówka Nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 

2020 roku wprowadza się zmiany:  

1) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2021 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

2) w tabeli nr 9 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                

na 2021 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących 

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:  

dział 400, rozdział 40002 w Urzędzie Miasta w rozdziale Dostarczanie wody dokonuje się 

zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 5 500 zł; 

dział 600, rozdział 60014 w Urzędzie Miasta w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększa 

się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 zł w celu zabezpieczenia środków na 

wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w zabezpieczenia pomników przyrody w związku 

z planowanymi pracami remontowymi dróg; 

dział 600, rozdział 60016 w Urzędzie Miasta w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejsza 

się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 zł; 

dział 750, rozdział 75011 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy wojewódzkie dokonuje się 

zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 75 zł; 

 

dział 750, rozdział 75075 w Urzędzie Miasta w rozdziale Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego dokonuje się następujących zmian: 

• zmniejsza się plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000 zł oraz zwiększa się  

o kwotę 1 700 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenia na kolportaż 

drugiego numeru Kuriera Milanowskiego; 

• zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 217,10 zł oraz zwiększa się o kwotę 

2 079,10 zł w celu zabezpieczenia środków na za zwarcie umów na druk oraz skład i projekt 

graficzny drugiego numeru Kuriera Milanowskiego; 

dział 754, rozdział 75414 w Urzędzie Miasta w rozdziale Obrona cywilna zwiększa się plan 

wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 700 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie 

umowy zlecenia na kolportaż Kuriera Milanowskiego zawierający dodatek zachęcający 

mieszkańców do szczepień przeciwko COVID-19 w ramach zwiększenia bezpieczeństwa na 

terenie Gminy Milanówek  oraz zmniejsza się o tę samą kwotę plan wydatków statutowych; 



 dział 801, rozdział 80101 w rozdziale Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian: 

• w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 115 000 zł: 

- kwota 55 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, wody i gazu 

w przyszłym okresie 2021 roku; 

- kwota 60 000 zł z przeznaczeniem na remont sali i parkietów w salach lekcyjnych oraz 

montaż szlabanu kwota pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa oświatowa); 

• w Szkole Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 75 249 zł: 

- kwota 40 249 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, wody i gazu, 

oraz na ubezpieczenie w przyszłym okresie 2021 roku; 

- kwota 35 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu, podłogi w świetlicy oraz wymianę 

ogrodzenia na dziedzińcu kwota pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa 

oświatowa); 

• w Szkole Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 105 000 zł: 

- kwota 20 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, wody i gazu, 

oraz na ubezpieczenie w przyszłym okresie 2021 roku; 

- kwota 85 000 zł z przeznaczeniem na naprawę schodów przed wejściem głównym oraz 

remont dachu kwota pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa oświatowa); 

dział 801, rozdział 80104 w Przedszkolu Nr 1w rozdziale Przedszkola dokonuje się 

następujących zmian: 

• dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 651 zł; 

• zwiększa się o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu zabaw wraz 

z naprawą zużytych zabawek oraz remont wentylacji kwota pochodzi z działu 758, rozdziału 

75818 (rezerwa oświatowa); 

dział 801, rozdział 80148 w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się 

następujących zmian: 

• w Szkole Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 55 000 zł; 

• w Szkole Podstawowej Nr 2 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 40 249 zł; 

• w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł; 

dział 852, rozdział 85214 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Zasiłki okresowe, 

celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się 



plan wydatków statutowych o kwotę 600 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę 

pogrzebową; 

dział 852, rozdział 85215 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Dodatki mieszkaniowe 

zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600 zł; 

dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Pozostała działalność 

dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę  

13 263,79 zł w projekcie „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek” oraz o kwotę 

8 000 zł w projekcie „Rozwój Aktywność Praca”; 

dział 855, rozdział 85516 w Żłobku Publicznym w rozdziale System opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 309 zł;   

dział 900, rozdział 90002 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka odpadami 

komunalnymi zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 600 zł; 

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

się plan wydatków statutowych o kwotę 600 zł; 

dział 900, rozdział 90005 w Urzędzie Miasta w rozdziale Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000 zł w celu 

zabezpieczenia środków na podpisanie aneksu do umowy na zakup czujników jakości 

powietrza oraz tablic antysmogowych do zamontowania na terenie Milanówka w 

następującym zakresie: zakup ekranu wolnostojącego (konstrukcja ekranu plus zabudowa 

pleców kabiny) oraz zakup 5 szt. routerów niezbędnych do prawidłowego działania ekranu 

oraz czujników jakości powietrza kwota pochodzi z działu 758, rozdziału 75818 (rezerwa 

ogólna). 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


