
Zarządzenie Nr 16/V/ 06
Burmistrza Miasta Milanówka

z dnia 20 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
750 75023   3020 Wydatki osobowe niezaliczone 2.098

 do wynagrodzeń
  4140 Wpłaty na PFRON 1.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.598
  4260 Zakup energii           10.000
  4270 Zakup usług remontowych          10.000

75075   4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.838
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.338
  4430 Różne opłaty i składki    500

801 80195   4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.210
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.210

851 85154   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.280
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne    230
  4120 Składki na Fundusz Pracy      40
  4300 Zakup usług pozostałych 1.550

921 92195   4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.928
  4300 Zakup usług pozostałych 2.928

§ 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 75023 – Urzędy gmin na kwotę 13.598 zł. W/w kwota wykorzystana
zostanie na remont pompowni ścieków wraz z pompą oraz na zakup artykułów  biurowych
dla Urzędu Miasta,

· w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznacza
się kwotę 3.338 zł na zakup artykułów promocyjnych miasta;



 w rozdziale 80195 – Pozostała działalność –1.210 zł wykorzystane zostanie na
zakup nagród dla uczniów;

·w  rozdziale  85154-  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi  na  kwotę  1.550  zł  z
przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Punktu Konsultacyjno –Informacyjnego;

·w  rozdziale  92195  –  Pozostała  działalność  –  na  kwotę  2.928  zł  -  koszty
organizacji imprez kulturalnych w mieście.


