
ZARZĄDZENIE Nr 172/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 10 listopada 2021 roku 

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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 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. 

      § 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 

Burmistrz Miasta Milanówka  
/-/ Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie: 

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmienia się 

plan dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: 

dochody: 

dział 852, rozdział 85228 § 2030 zmniejsza się o kwotę 3 678 zł; 

dział 854, rozdział 85415 § 2040 zwiększa się  o kwotę 1 958 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 103 382 587,48 zł. 

wydatki: 

dział 852, rozdział 85228 zmniejsza się o kwotę 3 678 zł; 

dział 854, rozdział 85415 zwiększa się  o kwotę 1 958 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 114 806 741,50 zł. 

 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:  

 

dział 758, rozdział 75818  kwotę 40 000 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do działu 751, 

rozdziału 75109 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie 

referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Milanówka przed upływem 

kadencji. Referendum przeprowadzane jest z inicjatywy Rady Miasta Milanówka, która mimo 

uprzednio złożonego wniosku nie podjęła uchwały zmieniającej budżet Miasta na rok 2021. 

W związku z przeprowadzeniem referendum Urząd poniesie następujące wydatki: 

• zawarcie umów cywilnoprawnych z pełnomocnikiem ds. informatycznych, obsługą 

informatyczną obwodowych komisji ds. referendum, obsługą kancelaryjną komisji miejskiej 

i komisji obwodowych, osobami dyżurującymi w dniu głosowania w siedzibie Urzędu 

(wydanie kart do głosowania oraz przyjęcie dokumentów po zakończonym głosowaniu) oraz 

w siedzibach obwodowych  komisji ds. referendum. 

• pochodne od umów zleceń oraz składek na PPK; 

• koszt wynajmu pomieszczenia na siedzibę obwodowej komisji ds. referendum w zasobach 

Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 



• zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

referendum, w tym zakup materiałów biurowych, papierniczych, higienicznych  

i czystościowych związanych z obowiązkiem przestrzegania zaleceń sanitarnych związanych z 

pandemią Covid-19; 

• zakup usług niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia referendum; 

 

 

dział 801, rozdział 80101 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Szkoły podstawowe 

zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę  

1 100 zł, zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2 360 zł oraz zwiększa się 

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 660 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

ekwiwalentu za odzież roboczą;  

 

dział 801, rozdział 80148 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Stołówki szkolne 

i przedszkolne zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem 

na zakup artykułów spożywczych na potrzeby kuchni szkolnej w związku ze zwiększoną liczbą 

uczniów korzystających ze stołówki; 

 

dział 801, rozdział 80150 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wpłat na PPK finansowanych przez 

podmiot zatrudniający o kwotę 2 200 zł; 

 

dział 852, rozdział 85202 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Domy pomocy 

społecznej zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł; 

 

dział 852, rozdział 85214 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe 

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

wydatków związanych ze schronieniem podopiecznych CUS; 

 

dział 852, rozdział 85215 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Dodatki mieszkaniowe 

zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 000 zł; 



 

dział 852, rozdział 85219 w Centrum Usług Społecznych w rozdziale Ośrodki pomocy 

społecznej zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na 

usługę opracowania strategii CUS oraz na usługę wykonania tablic informacyjnych  

w związku ze zmianą nazwy jednostki; 

 

dział 854, rozdział 85401 w Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziale Świetlice szkolne zmniejsza 

się plan wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę  

2 593 zł zwiększając o tę samą kwotę składki na ubezpieczenia społeczne; 

 

dział 926, rozdział 92695 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się 

zmianę planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 500 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


