
Milanówek, dn. 22.12.2021 r.  

 

AUTOPOPRAWKA nr 2 BURMISTRZA MIASTA  do projektu uchwały budżetowej na 

2022 rok   

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:  

 

1) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy. 

Zmiana w kwocie 11 616 wynika z konieczności zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej 

na opłacenie składki członkowskiej do Związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy 

Autobusowe; 

 

2) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza 

się plan wydatków majątkowych o kwotę 700 000 zł: 

  

- likwiduje się zadanie pn. „Przebudowa 2 przejść dla pieszych w Milanówku  na 

skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej na drogach nr 15117W i 151124W " na kwotę 

300 000 zł, 

- likwiduje się zadanie pn. „Przebudowa 3 przejść dla pieszych w Milanówku na 

skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Żabie Oczko na drogach nr 150424W i 151103W" na 

kwotę 400 000 zł 

z powodu odrzucenia oferty w wyniku postępowania przetargowego na realizacje zadań 

przekraczającą plan; 

3) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 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. Do dnia 

dzisiejszego nie uzyskano pozwolenia na budowę i przedłuża się procedura przetargowa, brak 

jest możliwości udzielenia dotacji liderowi projektu Gminie Brwinów w 2021 roku, w związku z 

czym nie ma możliwości zakończenia zadania w bieżącym roku; 

 

4) ponadto w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 - Różne jednostki 

obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatków 

przeznaczonych na dotacje  o kwotę 1 118 656,25 zł stanowiącą dotacje przedmiotowe dla 

ZGKiM w Milanówku zgodnie z Uchwałą Nr 465/LIII/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 

grudnia 2021 r.; 

 

5) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatków przeznaczonych 

na realizację zadań statutowych o kwotę 225 000 zł z przeznaczeniem na remonty zasobów 

mieszkalnych komunalnych zgodnie z decyzją Rady Miasta; 



 

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność dokonuje się 

zmian w kwocie 245 625 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych 

realizowanego przez CUS w Milanówku pn. "Milanowskie Centrum Usług Społecznych". W 

ramach posiadanych środków w projekcie realizowanym przez  CUS proponuje się część 

pieniędzy przeznaczyć na dotacje dla organizacji pozarządowych w celu przeprowadzenia 

konkursu na „Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w Milanówku;     

 

7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację 

zadania "Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK" w kwocie 500 000 zł (w ul. 

Kwiatowej); 

 

8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - 

Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700 000 zł  

przeznaczony na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej (650 000 zł) i zakup 

usług konserwacji oświetlenia (50 000 zł) w związku z podwyżką energii; 

 

9) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe wprowadza się plan 

wydatków majątkowych na kwotę 359 529,25 zł na realizację zadania pn.: "Stworzenie zaplecza 

szatniowo-sanitarnego dla historycznych niekrytych kortów tenisowych w Milanówku". Zadanie 

planuje się wykonać ze środków własnych gminy.  

 

Ponadto: 

 

10) Treść projektu uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 

do niniejszej autopoprawki. 

 

11) Tabela nr 3 "Zadania majątkowe na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 

do niniejszej autopoprawki.  

 

12) Załącznik nr 1 "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2022 

rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej autopoprawki.  

 

13) Załącznik nr 1a "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok" 

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej autopoprawki.  

 

14) Załącznik nr 2 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 

rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej autopoprawki.  
 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

Piotr Remiszewski 

 


