
ZARZĄDZENIE Nr 137/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 30 lipca 2021 roku 

 

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

rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2021 rok. 

Na podstawie art. 256,  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 ze zm.) 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 1 „Plan dochodów budżetowych na 2021 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

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

zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia; 

3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok przedstawia 

załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia; 

4) w tabeli nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 roku”, które przedstawia załącznik Nr 5 

do niniejszego Zarządzenia, dokonuje się następujących zmian: 

a) w dziale 758, rozdziale 75818 § 6300 zmniejsza się plan na zadaniu 

majątkowym pn.: „Rezerwa  na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 

29 808,31 zł; 

b) w dziale 900, rozdziale 90001 § 6060 wprowadza się plan na zadaniu 

majątkowym pn.: „Realizacja wyroków sądowych w imieniu Rzeczpospolitej 

Polskiej, wzywających do odpłatnego przejęcia kanałów sanitarnych od osób 

fizycznych” na kwotę 29 808,31 zł; 

5) 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 6 do niniejszego 

Zarządzenia. 

      § 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 



 

 
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka  
/-/ Ryszard Raban  
Zastępca Burmistrza 
 

 

Uzasadnienie: 

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz 

Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie (Program Czyste Powietrze) zmienia się plan dochodów i wydatków 

budżetowych w następujący sposób: 

dochody: 

dział 851, rozdział 85195 § 2700 zwiększa się o kwotę 10 000 zł; 

dział 855, rozdział 85504 § 2010 zmniejsza się o kwotę 597 026 zł; 

dział 900, rozdział 90005 § 2460 zwiększa się o kwotę 9 000 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 103 095 649,06 zł. 

wydatki: 

dział 851, rozdział 85195 zwiększa się o kwotę 10 000 zł; 

dział 855, rozdział 85504 zmniejsza się o kwotę 597 026 zł; 

dział 900, rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 9 000 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 114 361 563,08 zł. 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:  

dział 758, rozdział 75818 dokonuje się następujących zmian: 

• zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 3 200 zł zwiększając o tę samą kwotę dział 900, 

rozdział 90095 w celu zabezpieczenia środków na obsługę kabin przenośnych 

zlokalizowanych na terenie Milanówka w miesiącu grudniu oraz dostawienie dodatkowej 

kabiny na terenie boiska sportowego Milan w okresie sierpień – grudzień 2021 r. 

• zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 29 808,31 zł zwiększając o tę samą kwotę dział 900, 

rozdział 90001 wprowadzając zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja wyroków sądowych 

w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, wzywających do odpłatnego przejęcia kanałów 

sanitarnych od osób fizycznych”. Przejęcie kanałów zostanie dokonane na podstawie art. 256 



ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 

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

• w Szkole Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 23 500 zł 

z przeznaczeniem na wykonanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Grodzisku Mazowieckim – zabezpieczenie ściany budynku szkoły poprzez nałożenie 

szprycy cementowej; 

• w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 700 zł 

zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na 

szkolenia. 

dział 801, rozdział 80195 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się 

plan wydatków statutowych o kwotę 23 500 zł; 

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

w wieku do 3 lat dokonuje się zmianę planu na programy finansowane z udziałem środków 

z UE o kwotę 16 000 zł w projekcie „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców 

w Gminie Milanówek”; 

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

komunalnymi dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 45 000 zł; 

dział 921, rozdział 92195 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się 

zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


