
UCHWAŁA NR 298/XXVII/13 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 23 maja 2013 roku 

 

w sprawie: zmian budżetu miasta na 2013 rok. 

  

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 

233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 

późn. zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

           

          § 1. W uchwale budżetowej na rok 2012 Miasta Milanówka Nr 244/XXIII/12 z dnia 18 

grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany: 

          

1) W tabeli nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 

1 do niniejszej uchwały; 

 

2) W tabeli nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 

2 do niniejszej uchwały; 

3) W tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2013 roku” dokonuje się następujących zmian: 

 

a) zwiększa się plan w dziale 600, rozdziale 60095, § 6057, 6059 o kwotę 9 000 zł na zadanie 

pn. „e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany 

system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej"; 

 

b) zwiększa się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 w kwocie 15 000 zł na zadanie pn. 

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania"; 

 

c) wprowadza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 w kwocie 25 000 zł na zadanie 

pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby obsługi komisji i sesji Rady Miasta"; 

 



d) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6060 w kwocie 40 000 zł na zadanie 

pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania w energię  przepompowni 

ścieków ul. Polna". 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

                   

                 

Przewodnicząca                                                                                                                                          

Rady Miasta Milanówka                                                                                                                            

                     Maria Sobczak    

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Dokonuje się zmian w planie  dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący 

sposób: 

 

-część środków zaplanowanych w dochodach bieżących na realizację zadania pn. „e-

Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system 

telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" w  dziale 600, rozdziale 

60095 w kwocie 7 650 zł przenosi się do dochodów majątkowych. Zmiana ta pozwoli na 

sfinansowanie wydatków majątkowych w tym projekcie. 

  

Dokonuje się zmian w planie  wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący 

sposób: 

 

 - zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60095  w kwocie 9 000 

zł na zadanie pn. „e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz 

zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej"  w 



związku z planowanym zakupem materiałów promocyjnych do obsługi projektu, 

stanowiących pierwsze wyposażenie tj. rzutnika wraz z ekranem. Środki na powyższe 

wydatki planuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 9 

000 zł przeznaczonych na ww. projekt; 

- w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych na kwotę 15 000 zł 

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania". Środki 

wydatkowane byłyby na zakup oprogramowania obsługiwanego przez pracowników w 

Urzędzie Miasta, zajmujących się sprawami związanymi z odbiorem śmieci;  

- w dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 25 000 

zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby obsługi 

komisji i sesji Rady Miasta"; 

Środki na powyższe wydatki majątkowe (dwa ww. zadania) planuje się zabezpieczyć poprzez 

zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdział  75023  w  Urzędzie  Miasta  

o  kwotę 40 000 zł.  

- wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001  w kwocie 40 000 zł na sfinansowanie 

zadania „Zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania w energię  przepompowni 

ścieków ul. Polna". Środki na powyższe wydatki planuje się zabezpieczyć poprzez 

zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na oświetlenie 

miasta w dziale 900, rozdział 90015. 


