
Zarządzenie Nr 120/ IV/ 06
Burmistrza Miasta Milanówka

z dnia 22 listopada 2006 r.
w sprawie : zmian budżetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art.  30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
oraz § 16 pkt 3 Uchwały Nr 327/XXIX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005
roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2006 – zarządzam co następuje:

W uchwale Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z następującą
klasyfikacją budżetową: 

a/ Zwiększa się dochody budżetowe:
Dział Rozdział § Nazwa
Kwota
852 85295 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu 32.800

    państwa  na realizację własnych zadań
        bieżących gmin

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi: 35.780.097 zł.

b/ zwiększa się wydatki budżetowe:
Dział Rozdział § Nazwa
Kwota
852 85295 3110 świadczenia społeczne 32.800

Plan wydatków po zmianach wynosi: 39.480.766 zł.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych, zgodnie z następującą klasyfikacją
budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejsza

się wydatki
Zwiększa
się wydatki

600 60016 4210 zakup materiałów i wyposażenia 70.000
4270 zakup usług remontowych 70.000

750 75011 4300 zakup usług pozostałych 6.000
4410 podróże służbowe krajowe 500
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.200
4440 odpisy na ZFŚS 14

75023 4440 odpisy na ZFŚS 1.691
4410 podróże służbowe krajowe 6.023

754 75412 3020 wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

1.590

75412 4300 zakup usług pozostałych 1.590



Zarządzenie wchodzi  w życie z  dniem podjęcia  i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Uzasadnienie:
1.  Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o zwiększoną kwotę dotacji celowej z

rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Dokonuje  się  zmian  polegających  na  przeniesieniu  wydatków  budżetowych
między paragrafami:

     ·  w rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, na kwotę 70.000 zł w związku z
cząstkowymi  naprawami  nawierzchni  asfaltowych,  powierzchniowego  utwardzania
nawierzchni gruntowych tłuczniem i żużlem  dróg na terenie miasta
     
     ·  w  rozdziale  75412-  Ochotnicze  straże  pożarne,  na  kwotę  1.590  zł  z
przeznaczeniem  na  sfinansowanie  kursu  prawa  jazdy  kategorii  C  dla  czterech
strażaków.

3. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między
rozdziałami  w  dziale  750  –  Administracja  publiczna  na  kwotę  7.714  zł   z
przeznaczeniem  na  pokrycie  kosztów  podróży  służbowych  pracowników  Urzędu
Miejskiego oraz z  w związku z  korektą odpisu na Zakładowy Fundusz  Świadczeń
Socjalnych wynikający ze zmiany stanu zatrudnienia.


