
Zarządzenie Nr 13/V/09 
Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 16 lutego 2009 r. 
 

 
w sprawie: zmian budŜetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy 
budŜetowej 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 art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst 
jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 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) W załączniku nr 3a "Zadania inwestycyjne w 2009 roku" dokonuje się przeniesień planu  
w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 1.000 zł z zadania „ Nakładki bitumiczne” do 
zadania „Modernizacja ul. Jedwabna”. Załącznik nr 3a  "Zadania inwestycyjne w 2009 
roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem  nr 2 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: 

zwiększa się planowane wydatki  w dziale 600, rozdział 60016   § 4430 o kwotę 5 zł 

z przeznaczeniem na opłaty związane z decyzjami za zajęcie pasa drogowego; 

zmniejsza się planowane wydatki  w dziale 758, rozdział 75818   § 4810 o kwotę 5 zł 

 

zwiększa się planowane wydatki  w dziale 851, rozdział 85154  § 4040 o kwotę 26 zł 

w związku z urealnieniem planu wydatków  na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych; 

zmniejsza się planowane wydatki  w dziale 851, rozdział 85154  § 4300 o kwotę 26 zł 

 

zmniejsza się planowane wydatki  w dziale 852, rozdział 85202  § 4330 o kwotę 20.000 zł 

zmniejsza się planowane wydatki  w dziale 852, rozdział 85214  § 3110 o kwotę 40.000 zł 

zmniejsza się planowane wydatki  w dziale 852, rozdział 85215  § 3110 o kwotę 10.000 zł 

zwiększa się planowane wydatki  w dziale 852, rozdział 85228  § 3110 o kwotę 70.000 zł. 

Przeniesienie w/w środków spowodowane jest koniecznością  umieszczenia podopiecznych 

OPS-u w Domach Pomocy Społecznej. 

 

 

 

 

 


