ZARZĄDZENIE Nr 134/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego
rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – zarządzam, co następuje:
§ 1.
W Uchwale budżetowej na rok 2018 Miasta Milanówka Nr 383/XLI/17 z dnia 21 grudnia
2017 roku wprowadza się zmiany:
1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2018 rok”, które przedstawia po
zmianach załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok”, które przedstawia po
zmianach załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
3) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok przedstawia
załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Wiesława Kwiatkowska

Uzasadnienie:
1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmienia się plan
dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
dochody:
dział 801, rozdział 80153 § 2010 zwiększa się o kwotę 35 701 zł;
Plan dochodów po zmianach wynosi 86 309 072,04 zł.
wydatki:
dział 801, rozdział 80153 zwiększa się o kwotę 35 701 zł;
Plan wydatków po zmianach wynosi 96 589 755,70 zł.
2.Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w grupie dochodów bieżących
między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:
dział 852, rozdział 85295 dokonuje się zmianę paragrafów dotyczy projektu pn.: „Rozwój
usług społecznych w Gminie Milanówek”
• zmniejsza się plan w klasyfikacji budżetowej § 2057 o kwotę 74 802,73 zł;
• wprowadza się plan w klasyfikacji budżetowej § 2059 kwotę 74 802,73 zł;
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących
między paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:
dziale 758, rozdziale 75818 kwotę 2 220 zł (rezerwa ogólna) przenosi się do:
• działu 400, rozdziału 40002 w Urzędzie Miasta zwiększa się o kwotę 1 600 zł
w celu zabezpieczenia środków na opłatę za energię elektryczną na potrzeby zasilania Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju;
dział 852, rozdział 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmianę planu
wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE na kwotę 74 802,73 zł na
realizację projektu pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”.

Przygotowała: Agnieszka Rzymkiewicz

