
ZARZĄDZENIE Nr 66/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 27 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok. 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 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 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 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 5 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 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się o kwotę 790,03 zł; 

Plan dochodów po zmianach wynosi 102 558 791,31 zł. 

 

wydatki: 

dział 010, rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 790,03 zł; 

Plan wydatków po zmianach wynosi 113 302 993,63 zł. 

 

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

między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:  

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

się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 70 000 zł; 

 

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

komunalnymi zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł wynika 

z konieczności wykonania elektronicznego formularza deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na ePUAP, w tym: wykonanie formularzy, import 

na skrytkę ePuap, przygotowanie wniosków do CRDE; 

 

dział 900, rozdział 90006 w Urzędzie Miasta w rozdziale Ochrona gleby i wód podziemnych 

zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł. 

 

 

  

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


