
Zarządzenie Nr 7/ V/ 06
Burmistrza Miasta Milanówka

z dnia 8 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 ),
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/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2006 rok zgodnie z
następującą klasyfikacją budżetową:

Dział Rozdział § Nazwa      Zmniejsza
Zwiększa 

               się                    się

600 60016 4270 Zakup usług remontowych     37.000
4300 Zakup usług pozostałych          37.000

754 75416 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   222
4270 Zakup usług remontowych          222
4410 Podróże służbowe krajowe   293

75495 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   130
4300 Zakup usług pozostałych          423

921 92195 4270 Zakup usług remontowych            3.270
4300 Zakup usług pozostałych       3.270

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Dokonuje się  zmian polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych między
paragrafami:

· w rozdziale  60016- Drogi  publiczne i gminne na kwotę 37.000 zł.  W/w kwota
wykorzystana zostanie na pokrycie kosztów  powierzchniowego utwardzenie nawierzchni
dróg gruntowych tłuczniem i żużlem.

· w rozdziale 75416- Straż Miejska na kwotę 222 zł z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów naprawy samochodu służbowego;

· w rozdz.  75495  –Pozostała  działalność  na  kwotę  423  zł  z  przeznaczeniem na
pokrycie kosztów dzierżawy słupów energetycznych do monitoringu wizyjnego miasta;

· w  rozdz.  92195  –  Pozostała  działalność  –  w  celu  zlecenia  wykonania  tablicy
okolicznościowej z okazji 55– tej rocznicy uzyskania praw miejskich na kwotę 3.270 zł.


