
UZASADNIENIE 

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

sposób: 

1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 zwiększa 

się plan dochodów bieżących o kwotę 419 243,38 zł w związku z przyznaniem dla Gminy 

Milanówek dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych; 

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 419 243,38 zł 

 

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

sposób: 

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami zmniejsza się plan statutowych wydatków bieżących o kwotę 95 000,00 zł. 

Środki przeznaczone są na odszkodowania wypłacane przez Gminę Milanówek na rzecz osób 

fizycznych z tytułu rekompensaty za grunty przejęte pod drogi publiczne. W bieżącym roku 

kalendarzowym nie uprawomocni się już żadna decyzja starosty o przyznaniu odszkodowania i 

nie zakończą się negocjacje zmierzające do polubownej wypłaty odszkodowania, dlatego 

możliwe jest przeznaczenie tych środków na inny cel. Zwiększa się plan wydatków majątkowych 

o kwotę 95 000,00 zł w celu zabezpieczenia w budżecie referatu TI środków na zaspokojenie 

roszczenia w sprawie o zapłatę z powództwa Waldemara Rzeźnika przeciwko Gminie 

Milanówek. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ( sygn. akt XX GC 601/21) strony 

uzgodniły zawarcie ugody sądowej. Do zawarcia ugody ma dojść na posiedzeniu Sądu w dniu 10 

listopada 2022 r. (Kwota należności 88 399,73 zł bez odsetek zwiększona o koszty sądowe); 

2) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin wprowadza się 

plan wydatków majątkowych na kwotę 17 000,00 zł na zakup dodatkowego stanowiska aplikacji 

KOMAX wraz z migracją danych w związku z przejęciem pracowników jednostki ZGKiM do 

Urzędowego systemu kadrowo –płacowego Komax; 

3) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność wprowadza się 

plan wydatków majątkowych na kwotę 852 243,38 zł oraz zmniejsza się plan wydatków 

majątkowych o kwotę 450 000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków 

przeznaczonych na zadanie pn.: „Przebudowa skateparku w Milanówku” w celu 

rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisania umowy z Wykonawcą. W ramach postępowania 

wpłynęły dwie oferty na kwoty 1 750 000,00 zł brutto oraz 1 800 000,00 zł brutto. Zwiększenie 



przewiduje również nadzór inwestycyjny w kwocie 25 000,00 zł brutto. W przypadku nie 

zwiększenia środków inwestycja nie zostanie zrealizowana. 

 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 419 243,38 zł 

 

 

 


