
Zarządzenie Nr 4/ V/ 06
Burmistrza Miasta Milanówka

z dnia 5 grudnia 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), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) 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.

W związku ze zmianą kwot i uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w
planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 

 zwiększa się dochody budżetowe:
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
852 85213 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu   1.000

    państwa na realizację zadań bieżących
    z zakresu administracji rządowej oraz
    innych zadań zleconych gminie

852 85214 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu   1.000
    państwa na realizację zadań bieżących
    z zakresu administracji rządowej oraz
    innych zadań zleconych gminie        
    

 zmniejsza  się dochody budżetowe:
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
852 85212 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 100.000

    państwa na realizację zadań bieżących
    z zakresu administracji rządowej oraz
    innych zadań zleconych gminie    

852 85278 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu    2.284
    państwa na realizację zadań bieżących
    z zakresu administracji rządowej oraz
    innych zadań zleconych gminie

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 35.679.813 zł.

 zwiększa się wydatki budżetowe:
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
852 85213 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne    1.000
852 85214 3110 świadczenia społeczne    1.000

 zmniejsza się wydatki budżetowe:
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
852 85212 3110 świadczenia społeczne 100.000
852 85278 3110 świadczenia społeczne     2.284

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 39.380.482 zł



§ 2.

W planie finansowym zadań zleconych na 2006 rok, stanowiącym załącznik nr 1a i 2a do uchwały nr
327/XXIX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

zwiększa się dochody budżetowe:
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
852 85213 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu   1.000

    państwa na realizację zadań bieżących
    z zakresu administracji rządowej oraz
    innych zadań zleconych gminie

852 85214 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu   1.000
    państwa na realizację zadań bieżących
    z zakresu administracji rządowej oraz
    innych zadań zleconych gminie        

zmniejsza  się dochody budżetowe:
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
852 85212 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 100.000

    państwa na realizację zadań bieżących
    z zakresu administracji rządowej oraz
    innych zadań zleconych gminie    

852 85278 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu    2.284
    państwa na realizację zadań bieżących
    z zakresu administracji rządowej oraz
    innych zadań zleconych gminie  

zwiększa się wydatki budżetowe:
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
852 85213 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne    1.000
852 85214 3110 świadczenia społeczne    1.000

 zmniejsza się wydatki budżetowe:
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
852 85212 3110 świadczenia społeczne 100.000
852 85278 3110 świadczenia społeczne     2.284

    

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi po zmianach: 2.660.735 zł.



§ 3.

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych, zgodnie z następująca klasyfikacją budżetową:
Dział Rozdział   § Nazwa              Zwiększa się Zmniejsza się
801 80101 3020 wydatki osobowe nizaliczone              620

 do wynagrodzeń
4260 zakup energii 1.400
4300 zakup usług 1.667
4410 podróże służbowe krajowe    300
4430 różne opłaty i składki    428
4440 odpisy na ZFŚS    375

80104 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.606
4440 odpisy na zakładowy fundusz 1.606

świadczeń socjalnych  
80146 4300 zakup usług 1.300

4410 podróże służbowe krajowe 1.300
854 85407 4220 zakup środków żywnościowych 4.000

4260 zakup energii 2.000
4300 zakup usług pozostałych 6.000

921 92195 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.501
4300 zakup usług pozostałych 1.501

§ 4.

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

Uzasadnienie:
1. Zwiększa się  dochody i  wydatki  budżetowe o zwiększone i  przyznane kwoty dotacji  celowych z

budżetu państwa z przeznaczeniem na:
· uzupełnienie niedoboru środków na opłacenie składki zdrowotnej o kwotę 1.000 zł
·  wypłaty zasiłków stałych o kwotę 1.000 zł.
2.  W związku z nadwyżką środków zmniejsza się dochody i wydatki  o zmniejszone kwoty dotacji

celowej z budżetu państwa  na:
· wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej o kwotę  100.000 zł
· pomoc pieniężną dla rodzin,   których   gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. o kwotę

2.284 zł
3. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między paragrafami:
· w rozdziale 80104 - Przedszkola  na kwotę 1.606 zł w związku z koniecznością przeliczenia odpisu

na Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodowane zmianą zatrudnienia
· w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w związku z koniecznością zapewnienia

dowozu dzieci ze Świetlicy z Turczynka do Świetlicy przy ul. Brzozowej
· w dziale 92195 - Pozostała działalność w związku z kosztami umów zleceń dotyczących organizacji

imprez kulturalnych o kwotę 1.501 zł.
4. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu  wydatków między rozdziałami  w dziale 801 -

Oświata i wychowanie na kwotę 3.695 zł w celu urealnienia planu wydatków budżetowych w Szkole
Podstawowej Nr 2.


