
Zarzadzenie Nr 21/V/ 06
Burmistrza Miasta Milanówka

z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian budzetu miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pózniejszymi zmianami ),
oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst
jednolityDz.U. Nr 249poz. 2104)- zarzadzam,co nastepuje:

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

§1.

Zwieksza sie dochody i wydatki budzetu miasta na 2006 rok, zgodnie z nastepujaca
klasyfikacja budzetowa:

budzetowe:
Nazwa

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie
(zwiazkom gmin) ustawami

Kwota
26.000

Plan dochodów budzetowych po zmianach wynosi 35.679.225 zl.

3110
4010
4110
4120
4300

Kwota
24.993

156
510
26

315

Plan wydatków budzetowych po zmianach wynosi 39.434.394 zl.

§ 2.
Dokonuje sie przeniesien w planie wydatków budzetowych na 2006 rok zgodnie z
nastepujacaklasyfikacja budzetowa:
Dzial Rozdz. § Nazwa Zmniejsza Zwieksza

U
sie wydatki sie wydatki

750 75023 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000
4210 Zakup materialów i wyposazenia 4.000
4270 Zakup uslug remontowych 2.000

801 80103 4140 Wplaty na PFRON 199
4210 Zakup materialów i wyposazenia 272
4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 73

80104 4140 Wplaty na PFRON 707
4210 Zakup materialów i wyposazenia 1.551
4280 Zakup uslug zdrowotnych 69
4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 290
4410 Podróze sluzbowe krajowe 485

80110 4210 Zakup materialów i wyposazenia 17.000



4270 Zakup uslug remontowych
852 85214 3110 Swiadczenia spoleczne

85219 4210 Zakup materialów i wyposazenia
4270 Zakup uslug remontowych
4300 Zakup uslug pozostalych

756 75647 4300 Zakup uslug pozostalych
4210 Zakup materialów i wyposazenia
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

§ 3.
W planie finansowym zadan zleconych na 2006 rok, stanowiacym zalacznik nr 1a i 2a do
uchwaly Nr 327/XXIX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie
uchwalenia budzetu miasta na 2006 rok, wprowadza sie nastepujace zmiany:

17.000
16,370

8.270
4.600
3.500

5.200
150

5.350

lan dochodów zadan zlecon ch, z odnie z nast u'acaklas fikac'a:
Nazwa Kwota

2010 IDotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 26.000
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie
(zwiazkom gmin) ustawami

3110
4010
4110
4120
4300

Plan dochodów i wydatków zadan zleconych wynosi po zmianach 2.686.735 zl

§ 4.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w Dzienniku
Urzedowym Województwa Mazowieckiego,
Uzasadnienie:

1. Zwieksza sie dochody i wydatki budzetowew rozdz. 85212 - Swiadczeniarodzinne,
zaliczka alimentacY.inaoraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego o kwote 26.000 zl w zwiazku ze zwiekszona dotacja celowa z przeznaczeniem na
sfinansowanie zobowiazan wymagalnych Skarbu Panstwa na wyplaty obligatorY-inych
swiadczen rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych przyznanych decyzjami administracyjnymi.
2. Dokonuje sie przeniesien miedzy paragrafami w planie wydatków:
· w rozdz. 75023 z przeznaczeniem na remont kserokopiarki w biurze Rady Miasta oraz na

zakup wyposazenia do nowych pomieszczen,
· w rozdz. 75647 na zakup bloczków, oplaty skarbowe oraz na pokrycie kosztów oplat

bankowych od sciagnietych naleznosci,
· w rozdz. 80103 na zakup srodków czystosci,
· w rozdz. 80104 z przeznaczeniem na zakup wyposazenia sprzetu AGD da kuchni,
· w rozdz. 80110 z przeznaczeniem na zrealizowanie zlecenia sanepidu tzn. na oblozenie
wentylacji w kuchni i remont daszku nad wejsciem do kuchni.
3. Dokonuje sie przeniesien miedzy rozdzialami w dziale ,852 - Pomoc spoleczna o kwote
16.370 zl z przeznaczeniem na realizacje swiadczen dla podopiecznych osrodka w miesiacu
grudniu 2006 r. w zwiazku z licznymi podaniami,.Atfóre wplynely w okresie
przedswiatecznym.

u


