
Zarządzenie Nr 6/V/09 
Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 2 lutego 2009 r. 
 

 
w sprawie: zmian budŜetu miasta na 2009 rok. 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 20 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 Uchwały nr 233/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 roku w 
sprawie uchwalenia budŜetu miasta na rok 2009 - zarządzam co następuje: 
 
 
 

§ 1. 
 
 
 
 
W Uchwale Nr  233/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) W załączniku nr 2 "Plan wydatków budŜetowych na 2009 rok" dokonuje się zmian 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2. 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

          



Uzasadnienie 

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budŜetowych w następujący sposób: 

zmniejsza się planowane wydatki  w dziale 700, rozdział 70005  § 4300 o kwotę 242 zł 

zwiększa się planowane wydatki  w dziale 700, rozdział 70005   § 4400 o kwotę 242 zł 

w związku z urealnieniem planu wydatków  na dzierŜawę  poczekalni PKP; 

 

zwiększa się planowane wydatki  w dziale 750, rozdział 75023   § 4270 o kwotę 9.000 zł 

zmniejsza się planowane wydatki  w dziale 750, rozdział 75023  § 4300 o kwotę 9.000 zł 

z przeznaczeniem na umowę serwisową systemu telekomunikacyjnego; 

 

zwiększa się planowane wydatki  w dziale 801, rozdział 80101   § 4040 o kwotę 15.030 zł 

zmniejsza się planowane wydatki  w dziale 801, rozdział 80101  § 4300 o kwotę 15.030 zł 

zmniejsza się planowane wydatki  w dziale 854, rozdział 85401  § 4010 o kwotę 169 zł 

zwiększa się planowane wydatki  w dziale 854, rozdział 85401  § 4040 o kwotę 169 zł 

w/w środki przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Zespole Szkół Gminnych 

Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 2. 

 
 


