
 

 

Milanówek, dn. 11.12.2020 r. 

 

AUTOPOPRAWKA nr 1 BURMISTRZA MIASTA  do projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na 2021 rok   

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujący sposób: 

 

1.  wprowadza się dochody na zadanie współfinansowane ze środków z UE pn. 

"Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów 

zielonych na obszarze Gminy Milanówek" kwotę razem 1 277 019,94 zł, z tego: 

- dochody bieżące w dziale 750, w rozdziale 75023, w paragrafie 2057 kwotę 

149.600,00 zł, w dziale 900, w rozdziale 90004, w paragrafie 2057 kwotę 4 250 zł,  

- dochody majątkowe w dziale 900, w rozdziale 90004, w paragrafie 6257 kwotę 

1.123.169,94 zł. 

Na realizację ww. projektu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Realizacja 

zadania przewidziana jest na lata 2021-2023. Wkład własny niezbędny do realizacji 

zadania w latach 2021-2023 wynosi 1 821 567,15 zł (tj. 2021 r.- 225 356,46 zł; 2022 

r. - 789 395,49 zł; 2023 r.- 806 815,20 zł). 

W zależności od terenu w ramach projektu planuje się m.in.: nowe nasadzenia 

zieleni, zabiegi pielęgnacyjne zieleni istniejącej, opracowanie wcześniej 

nieistniejących ciągów komunikacyjnych i budowę nowych nawierzchni, montaż 

elementów małej architektury, budek lęgowych, oświetlenia oraz urządzeń sportowo - 

rekreacyjnych. 

Projekt obejmuje zagospodarowanie następujących terenów ogólnodostępnych: 

- zagospodarowanie skwerów, terenów zielonych i leśnych 

a) teren znajdujący się na rogu ul. Słowackiego i ul. Zachodniej w Milanówku 

(skwer); 

b) teren leśny znajdujący się pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Grodeckiego 

w Milanówku; 

c) teren leśny znajdujący się pomiędzy ul. Piaski i ul. Parkową w Milanówku; 

d) nasadzenia zieleni izolacyjnej w Milanówku: teren przy przepompowni przy 

ul. Rososzańskiej, teren SUW przy ulicy Długiej, teren SUW przy ulicy 

Zachodniej, teren SUW przy ulicy Kościuszki. 

- zagospodarowanie terenów wokół wili Turczynek i willi Walerii 

a) teren wokół willi „Turczynek” przy ulicy Brwinowskiej w Milanówku; 

b) teren wokół Willi Waleria przy ul. Spacerowej w Milanówku. 

- nasadzenia zieleni przyulicznej 

a) ul. Krasińskiego; 

b) ul. Żytnia; 

c) ul. Przyszłości; 

d) ul. Krakowska; 

e) ul. Herberta; 



f) ul. Prosta; 

g) ul. Kościuszki; 

h) ul. Chrzanowska; 

i) ul. Grodeckiego; 

j) ul. Parkowa; 

k) skrzyżowanie ulicy Staszica i ulicy Królewskiej; 

l) ul. Krótka; 

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Centrum Miasta 

Plac Starzyńskiego, Skwer Bienia – skwer dla seniora, Skwer Ossendowskiego, 

Skwer Wdowiaka – skwer dla młodzieży, teren przy ulicy Smoleńskiego, ulica 

Smoleńskiego i Dębowa, ulica Grudowska; 

 

2. w dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 2057 (457 956,45 zł) i paragrafie 2059 

(85 418,55 zł)  wprowadza się dochody w kwocie 543 375,00 zł w związku z 

realizacją projektu ze środków z UE "Milanowskie Centrum Usług Wspólnych"; 

 

3. w dziale 921, rozdziale 92120, paragrafie 6257 wprowadza się dochody w kwocie 

1.424.578,55 zł w związku z realizacją projektu ze środków norweskich pn.: 

"Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego 

miejsca edukacji kulturalnej".  

 

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 244 973,49 zł.  

 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:  

 

1. w dziale 600, rozdziale 60013 wprowadza się zadanie majątkowe pn. 

"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. 

Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego 

pasa drogowego DW 719"  na kwotę 25 000,00 zł;  

 

2. w dziale 600, rozdziale 60014  zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 

zadaniu pn. "Budowa rond w Milanówku"  o kwotę 361 621,00 zł;  

 

3. w dziale 600, rozdziale 60016  wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Montaż 

progów zwalniających w ulicach Inżynierska i Polna wraz ze zmianą organizacji 

ruchu na ulicach Inżynierska, Polna i Szkolna"  na kwotę 30 000,00 zł; 

 

4. w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zadanie majątkowe pn. 

"Modernizacja ulicy Projektowanej i Przejazd"  na kwotę 200 000,00 zł; 

 

5. w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zadanie majątkowe pn. 

"Modernizacja ulicy Uroczej"  na kwotę 470 000,00 zł; 

 

6. w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych na 



zadaniu pn. "Przebudowa ul. Spacerowej"  o kwotę 40 000,00 zł; 

 

7. w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zadanie majątkowe pn. 

"Modernizacja ulicy Żwirki oraz ulicy Wigury"  na kwotę 450 000,00 zł; 

 

8. w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Dotacja 

celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i 

ul. Mieszka I w Owczarni"  na kwotę 34 127,00 zł; 

 

9. w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego 

Systemu tras rowerowych - etap II"  na kwotę 196 913,87 zł; 

 

10. w zadaniu pn. "Przebudowa  ulicy Krakowskiej" w załączniku zadań 

majątkowych (lp. 20) dopisuje się w kolumnie "Uwagi": "wraz z ulicą Żabie Oczko";  

 

11. w dziale 700, rozdziale 70005  zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 

kwotę 196 913,87 zł na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. 

Turczynek-Wiatraczna poprzez m.in. montaż wagi najazdowej"; 

 

12. w dziale 750, rozdziale 75023 wydatki bieżące w grupie wynagrodzenia  

zwiększa się plan o kwotę 176 000,00 zł na zadanie wspófinansowanie ze środków 

UE pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego  poprzez zagospodarowanie 

terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek"; 

  

13. w dziale 754, rozdziale 75411 wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Dotacja 

na wsparcie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej" w kwocie 50.000,00 zł; 

 

14. w dziale 754, rozdziale 75412 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

674 121,00 zł na zadaniu pn."Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Milanówku"; 

 

15. w dziale 754, rozdziale 75416 w grupie wynagrodzenia Straży Miejskiej dokonuje 

się zmiany pomiędzy paragrafami; 

 

16. w dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się zadanie majątkowe wnioskowane 

przez Szkołę Podstawową nr 1 pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej 

nr 1" na kwotę 181 000,00 - projekt i wymiana podłogi na I piętrze wraz z położeniem 

nowej nawierzchni, rozbudowa monitoringu; 

 

17. w dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się zadanie majątkowe wnioskowane 

przez Szkolę Podstawową nr 1 pn. "Zakup sprzętu do kuchni w Szkole 



Podstawowej nr 1" na kwotę 25 000,00 - zakup piekarnika oraz zakup patelni 

elektrycznej; 

 

18. w dziale 801, rozdziale 80101 w grupie zadań statutowych zmniejsza się plan 

wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł i jednocześnie w dziale 801 rozdziale 80148 

zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o tę samą 

kwotę tj. 1 000 zł zabezpieczając większe środki na podatek od towarów i usług 

(VAT) - dotyczy SP nr 1 i SP nr 3 (po 500 zł w każdej szkole);  

 

19. w dziale 801, rozdziale 80104 na wniosek  Dyrektor Przedszkola zmniejsza się 

plan wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 60 000 zł i jednocześnie 

zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o tę samą 

kwotę tj. 60 000 zł zabezpieczając większe środki na zakup materiałów i 

wyposażenia; 

 

20. w dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących w związku 

z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku w Milanowskie 

Centrum Usług Społecznych w wysokości 543 375,00 zł - zadanie współfinansowane 

ze środków UE; 

 

21. w dziale 855, rozdziale 85516 wydatki bieżące w grupie wynagrodzenia zwiększa 

się plan o kwotę 887 682,30 zł oraz w grupie zadań statutowych zwiększa się plan o 

kwotę 391 625,71 zł na wprowadzane zadanie współfinansowane ze środków UE 

realizowane w Żłobku Miejskim w Milanówku pn. "Wsparcie aktywności zawodowej 

rodziców w Gminie Milanówek" - razem  kwotę 1 279 308,01 zł oraz w ramach 

powyższego zadania zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.280,00 zł 

i wprowadza się zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw w Żłobku". W związku z 

ww. projektem finansowanym ze środków zewnętrzych jednocześnie zmniejsza się 

plan wydatków pochodzących ze środków własnych gminy ujętych dotychczas w 

projekcie budżetu Żłobka Miejskiego na kwotę 1 093 009,46 zł; 

 

22. w dziale 900, rozdziale 90001  wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Budowa 

kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego" na kwotę 

161 674,00 zł i zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez 

nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 0004) w ulicy Moniuszki, w ulicy 

Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej" na kwotę 199 947,00 zł; 

 

23. w dziale 900, rozdziale 90001 wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Budowa 

studni retencyjnej z systemem rozsączania w ulicy Inżynierskiej"  na kwotę 

20.000,00 zł; 

 

24. w dziale 900, rozdziale 90001 wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Budowa 

kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej i ulicy Polnej"  - projekt, na kwotę 

50.000,00 zł; 



 

25. w dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 

zadaniu pn. "Projektowanie i budowa odwodnienia Centrum w Milanówku"  o 

kwotę 400 000,00 zł; 

  

26. w dziale 900, rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie 

zadań statutowych o kwotę 5 000 zł na wydatki współfinansowane ze środków UE na 

projekt pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie 

terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek" oraz wprowadza się zadanie 

majątkowe pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego  poprzez 

zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek" na kwotę 

1.321.376,40 zł, jednocześnie usuwa się zadanie majątkowe pn. 

"Zagospodarowanie terenów zielonych" zaplanowane w paragrafie 6050 na kwotę 

225 356,46 zł; 

 

27. w dziale 900, rozdziale 90015 zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn. 

"Budowa  i modernizacja oświetlenia ulic gminnych, skwerów, parków i kładek" 

o kwotę 59 127,00 zł; 

 

28. w dziale 921, rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

2 783 909,00 zł i usuwa się zadanie pn. "Prace remontowe w zabytkowej Willi 

Waleria" i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 921 

rozdziale 92120 w paragrafach 6050, 6056, 6057 o kwotę 3 458 030,00 i wprowadza 

się zadanie pn. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie 

interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej"; 

 

29. w dziale 926, rozdziale 92695 wprowadza się zadanie majątkowe pn. 

"Modernizacja placu zabaw z siłownią ogrodową przy osiedlu TBS"  na kwotę 

80.000,00 zł. 

 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 244 973,49 zł.  

 

3. Tabela nr 1 "Dochody budżetu 2021 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem do niniejszej Autopoprawki. 

4. Tabela nr 2 "Wydatki budżetu 2021 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem do niniejszej Autopoprawki. 

5. Tabela nr 3 "Zadania majątkowe w 2021 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem do niniejszej Autopoprawki. 

6. Załącznik nr 1 "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów 

publicznych  na 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej Autopoprawki. 

7. Załącznik nr 2 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów 

budżetowych na 2021 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

Autopoprawki. Zmianie ulega stan środków obrotowych na początek roku 



budżetowego oraz stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego. 

 

8. Tekst Uchwały Budżetowej na rok 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem  do niniejszej Autopoprawki. 


