
 

 

 

 

Zarządzenie Nr 77/VI /2012 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia  1 czerwca 2012 roku 

 

 

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

rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2012 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – zarządzam co następuje: 

 

§ 1.  W Uchwale budżetowej na rok 2012 Miasta Milanówka Nr 121/XIII/12 z dnia 29 

grudnia 2011 roku, wprowadza się zmiany : 

1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2012 rok”, które przedstawia załącznik nr 1 

do niniejszego Zarządzenia; 

2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2012 rok”, które przedstawia załącznik  nr 2 

do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok przedstawia 

załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

 

1. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmienia się plan 

dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: 

dochody: 

dział 852, rozdział 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę 300 zł 

Plan dochodów po zmianach wynosi 57 312 660,04 zł 

wydatki: 

dział 852, rozdział 85295  zwiększa się o kwotę 300 zł 

Plan wydatków po zmianach wynosi 57 322 324,40 zł 

 

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

w następujący sposób: 

dział 758, rozdział 75818 przenosi się z rezerwy ogólnej kwotę 15 200 zł w celu zabezpieczenia 

środków na świadczenia społeczne (dział 852, rozdział 85214); 

dział 750, rozdział 75011 zmniejsza się o kwotę 25 zł plan wynagrodzeń;  

dział 750, rozdział 75023 zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 25 zł, zwiększa się również  

o kwotę 2 000 zł plan wydatków związany z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  

z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne oraz zmniejsza się o kwotę 2 000 zł świadczenia na rzecz 

osób fizycznych ;  

dział 750, rozdział 75075 przenosi  się plan wydatków związany z realizacją statutowych zadań 

jednostek budżetowych do planu  wynagrodzeń w kwocie  3 500 zł w celu zabezpieczenia środków na 

uposażenia związane z festiwalem Otwarte Ogrody; 

dział 801, rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 240 zł plan wydatków związany z wynagrodzeniami 

w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 zmniejszając jednocześnie dział 801, rozdział 80110; 

dział 801, rozdział 80110 zwiększa się o kwotę 5 200 zł plan wydatków związany z realizacją 

statutowych zadań jednostek budżetowych w związku z konkursem „ Mazowsze pędzlem i piórkiem 

malowane” oraz na dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych dla najlepszych uczniów gimnazjum. 

Powyższa kwota pochodzi z działu 801, rozdziału 80195; 

dział 851, rozdział 85195 zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wynagrodzeń oraz zwiększa się plan 

wydatków związany z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w Zespole Szkół 

Gminnych Nr 1; 

dział 852, rozdział 85202 zwiększa się o kwotę 32 026 zł plan wydatków związany z realizacją 

statutowych zadań jednostek budżetowych, zmniejszając jednocześnie dział 852, rozdział 85214  

w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Milanówka. 

        

Burmistrz Miasta Milanówka 

        Jerzy Wysocki 



  

  

      

 


