
Zarządzenie Nr 69/V/09 
Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 3 czerwca 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 1 "Plan dochodów budŜetowych na 2009 rok" dokonuje się zmian 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
2) W załączniku nr 2 "Plan wydatków budŜetowych na 2009 rok" dokonuje się zmian 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3) W załączniku nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.” 
dokonuje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3 „Plan 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.” oraz po stronie wydatków 
zgodnie z załącznikiem nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 
2009 r.”. 

4) W załączniku nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” dokonuje się zmian 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

W Zarządzeniu Nr 54/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie 
zmian budŜetu miasta na 2009 rok  § 1. otrzymuje brzmienie: 

 

 



„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: 
 
          W załączniku nr 3a "Zadania inwestycyjne w 2009 roku" dokonuje się przeniesień 
środków: 

- w wysokości 150 000 zł z zadania „Przebudowa ulicy Słowackiego (Spacerowa – 
Wojska Polskiego) – II etap do zadania: „Przebudowa ulicy Spacerowej (Słowackiego 
– Wielki Kąt)   

- w wysokości 200 000 zł z zadania: „Przebudowa ulicy Gospodarskiej” oraz 200 000 
zł z zadania „Przebudowa ulicy Piasta (Kościuszki Dworcowa) do zadania 
„Przebudowa ulicy Wielki Kąt (Krakowska-Spacerowa)”.”  

§ 3. 

W Zarządzeniu Nr 60/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie 
zmian budŜetu miasta na 2009 rok  w § 1. skreśla się pkt. 3. 

§ 4. 

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

 

 

 

       Burmistrz Miasta Milanówka 

            /-/ 

           mgr Jerzy Wysocki 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

1) W związku z informacją o dotacji na 2009 r. z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 

29.05.2009 r. 

zwiększa się planowane dochody w budŜecie miasta Milanówka w dziale 751, rozdział 75113 § 2010 

o kwotę 6 930,00 zł. 

Plan dochodów po zmianach wynosi 2 679 249 zł; 

zwiększa się planowane wydatki w budŜecie miasta Milanówka w dziale 751, rozdział 75113 § 3030 o 

kwotę 6 930,00 zł. 

Plan wydatków po zmianach wynosi 2 679 249 zł. 

 Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budŜetowych w następujący sposób: 

zwiększa się planowane wydatki w dziale 700, rozdział 70005 § 4270 o kwotę 15 000 zł 

w/w kwota przeznaczona zostanie na wykonanie ogrodzenia między budynkami po szpitalu na 

Turczynku i ogródkami działkowymi; 

zwiększa się planowane wydatki w dziale 710, rozdział 71035 § 4300 o kwotę 10 000 zł 

w celu wykonania tablicy pamiątkowej na skwerze AK przy ul. Kościuszki w Milanówku; 

zwiększa się planowane wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4270 o kwotę 20 000 zł 

powyŜsze środki przeznaczone są na izolację fundamentów budynku A Urzędu Miasta 

zmniejsza się planowane wydatki w dziale 750, rozdział 75075 § 4090 o kwotę 3 100 zł 

zwiększa się planowane wydatki w dziale 750, rozdział 75075 § 4380 o kwotę 3 100 zł w celu 

zabezpieczenia środków finansowych na zapewnienie tłumaczenia delegacji z miast partnerskich 

Fumone (Włochy) i Welzheim (Niemcy) podczas obchodów 90 – lecia Gminy Milanówek; 

zmniejsza się planowane wydatki w dziale 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę 45 000 zł; 

zmniejsza się planowane wydatki  w dziale 852, rozdział 85295   § 3110 o kwotę 1 600 zł 



zwiększa się planowane wydatki w dziale 852, rozdział 85295 § 4430 o kwotę 1 600 zł 

w związku koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie dla osób wykonujących prace 

społecznie uŜyteczne. 


