
Zarządzenie Nr 72/V/09 
Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 10 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: 
 
 

W załączniku nr 2 "Plan wydatków budŜetowych na 2009 rok" dokonuje się zmian 
zgodnie 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 700, rozdział 70005 § 4390 o kwotę 3 500 zł 

w związku z wszczęciem procedur w sprawie ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

i koniecznością opracowania operatów szacunkowych określających przedmiotowy wzrost na skutek 

uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

zmniejsza się planowane wydatki w dziale 700, rozdział 70005 § 4590 o kwotę 3 500 zł; 

 

zmniejsza się planowane wydatki w dziale 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę 50 000 zł; 

 

zwiększa się planowane wydatki  w dziale 900, rozdział 90002   § 4300 o kwotę 20 000 zł 

zwiększa się planowane wydatki w dziale 900, rozdział 90003 § 4300 o kwotę 30 000 zł 

w związku koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na odbiorze  

i wywozie odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta oraz na opróŜnianie koszy ulicznych . 

 
 
 
 
            
        Burmistrz Miasta Milanówka 
                   /-/ 
                 mgr Jerzy Wysocki 
 


