
ZARZĄDZENIE Nr 93/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 25 maja 2021 roku 

 

w sprawie: zmian w planie 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 2 „Plan wydatków budżetowych na 2021 rok”, które przedstawia po 

zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

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

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 630, rozdział 63003 w Urzędzie Miasta w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania 

turystyki dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 51 zł; 

dział 700, rozdział 70005 w Urzędzie Miasta w rozdziale Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł; 

dział 750, rozdział 75023 w Urzędzie Miasta w rozdziale Urzędy gmin zmniejsza się plan 

wydatków statutowych o kwotę 12 000 zł zwiększając o tę samą kwotę świadczenia na rzecz 

osób fizycznych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania na rzecz byłego 

pracownika Urzędu Miasta; 

dział 751, rozdział 75109 w Urzędzie Miasta w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 

gminne, powiatowe, wojewódzkie dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o 

kwotę 60 zł; 

dział 754, rozdział 75495 w Urzędzie Miasta w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się 

zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 1 300 zł; 

dział 757, rozdział 75702 w Urzędzie Miasta w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 

zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się plan wydatków statutowych 

o kwotę 55 000 zł w celu zabezpieczenia środków na prowizję w związku ze zmianą 

warunków emisji obligacji wyemitowanych na podstawie umowy zawartej w dniu 29 czerwca 

2016 r. polegającej na wydłużeniu terminu wykupu obligacji serii D17, C18, B18, A18 o tę 

samą kwotę obsługę długu; 

dział 801, rozdział 80148 w Szkole Podstawowej Nr 1 w rozdziale Stołówki szkolne 

i przedszkolne dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 850 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  

35 000 zł w projekcie „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek 

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

komunalnymi dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 10 zł; 

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

gminach dokonuje się zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 000 zł; 

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

zmianę planu wydatków statutowych o kwotę 2 200 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz 


