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 Projekt 

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023 
MIASTA MILANÓWKA 

nr  ……….….. 
z dnia ………….…… roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. b) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, 4 
oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 
583 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 111.968.527,72 zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 82.817.602,71 zł, 
2) dochody majątkowe: 29.150.925,01 zł 
- zgodnie z tabelą nr 1.  
 
 
 § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 133.793.940,79 zł  - 
zgodnie z tabelą nr 2. 
 
 
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 86.459.122,72 
zł, w tym: 
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 62.780.769,81 zł, z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.757.322,00 zł  
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25.023.447,81 zł; 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 11.900.200,00 zł; 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –  5.747.960,00 zł; 
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 
pkt. 2  i 3 – 2.430.192,91 zł w tym na wynagrodzenia związane z realizacją programów 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1  pkt. 2 i 3 – 1.410.000,76 zł; 
5) wydatki na obsługę długu publicznego 3.500.000,00 zł; 
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 
47.334.818,07 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 47.334.818,07 
zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej 
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kwocie 25.516.773,90 zł 
- zgodnie z tabelą nr 3. 
 
 
 § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w 
kwocie 21.825.413,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w 
kwocie 17.527.422,06 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w § 905 w kwocie 656.471,00 zł oraz wolnymi 
środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  ustawy o finansach publicznych w § 950 w 
kwocie 3.641.520,01 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23.205.000 zł i rozchody budżetu w 
łącznej kwocie 5.677.577,94 zł 
- zgodnie z tabelą nr 4. 
 
 
 3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu: 
1) zaciągania kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu,   
2) wyemitowania  obligacji w kwocie 5.677.577,94 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, 
pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,  
3) wyemitowania obligacji w kwocie 17.527.422,06  zł na sfinansowanie deficytu. 
 
 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu 
kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt  1 i wyemitowania obligacji w kwocie 
określonej limitami z ust. 3 pkt  2 i 3. 
 
 § 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 572 000 zł. 
 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 628 000 zł, z czego: 
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
228 000 zł; 
2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 
400 000 zł. 
 
 § 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami 
nr 1 i 1a do niniejszej uchwały. 
 
 § 6. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 
finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
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 § 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5. 
 
 
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6. 
 
 
3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 
realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7. 
 
 
4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie 
zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8. 
 
 
5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9. 
 
 
 § 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:  
 
1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie 
ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; 
   
2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie 
zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z 
wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045 stanowiącego "Wykaz 
przedsięwzięć wieloletnich"; 
 
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji 
przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; 
 
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności 
otrzymanych z budżetu środków europejskich; 
 
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień 
wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z 

Id: CYKZP-FLJXM-RRFDZ-CUAEH-UWFEA. Podpisany Strona 3



pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o 
ile zmiany te nie spowodują pogorszenia wyniku budżetu tej jednostki. 
 
 § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Milanówka.  
 
 
       Przewodniczący Rady Miasta Milanówka  
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Tabela nr 1                                                    Dochody   2023  rok
w złotych

Dział

1 2

Rozdział §

3

Nazwa

4

Plan ogółem

5
bieżące

700 1 568 000,00Gospodarka mieszkaniowa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

0,00

70005 842 000,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
 

służebności0470 15 000,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 

nieruchomości0550 10 000,00

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz
 

innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu

 

Państwa z tytułu postępowania sądowego i

 

prokuratorskiego

0630 1 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
 

komorniczej i kosztów upomnień0640 1 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 690 000,00

Wpływy z usług0830 100 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek0920 22 000,00

Wpływy z różnych dochodów0970 3 000,00

70007 726 000,00Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem
 

gminy

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 320 000,00

Wpływy z usług0830 400 000,00

Wpływy z różnych dochodów0970 6 000,00

710 9 000,00Działalność usługowa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

0,00

71012 9 000,00Zadania z zakresu geodezji i kartografii

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 
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Wpływy z różnych opłat0690 9 000,00

750 257 884,45Administracja publiczna

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

30 788,45

75011 178 096,00Urzędy wojewódzkie

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację zadań bieżących z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie związkom gmin, związkom

 

powiatowo-gminnym) ustawami

2010 178 048,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
 

związane z realizacją zadań z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych ustawami

2360 48,00

75023 35 788,45Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)

30 788,45

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z różnych dochodów0970 5 000,00

Dotacja celowa w ramach programów
 

finansowanych z udziałem środków europejskich

 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

 

budżetu środków europejskich, realizowanych

 

przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 30 788,45

75095 44 000,00Pozostała działalność

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z różnych dochodów0970 44 000,00

751 3 255,00
Urzędy naczelnych organów władzy
 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

 

sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

0,00

75101 3 255,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
 

kontroli i ochrony prawa

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację zadań bieżących z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie związkom gmin, związkom

 

powiatowo-gminnym) ustawami

2010 3 255,00

754 15 800,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
 

przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

0,00

75416 15 800,00Straż gminna miejska)

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
 

pieniężnych od osób fizycznych0570 15 000,00
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Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
 

komorniczej i kosztów upomnień0640 500,00

Wpływy z różnych dochodów0970 300,00

756 45 351 771,26

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
 

i od innych jednostek nieposiadających

 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z

 

ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

0,00

75601 100 100,00Wpływy z podatku dochodowego od osób
 

fizycznych

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
 

osób fizycznych, opłacanego w formie karty

 

podatkowej
0350 100 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
 

tytułu podatków i opłat0910 100,00

75615 2 504 147,63

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
 

podatku od czynności cywilnoprawnych,

 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i

 

innych jednostek organizacyjnych

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z podatku od nieruchomości0310 2 415 347,63

Wpływy z podatku rolnego0320 15 000,00

Wpływy z podatku leśnego0330 100,00

Wpływy z podatku od środków transportowych0340 15 000,00

Wpływy z podatku od czynności
 

cywilnoprawnych0500 50 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
 

komorniczej i kosztów upomnień0640 600,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
 

tytułu podatków i opłat0910 8 100,00

75616 6 696 347,63

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
 

podatku od spadków i darowizn, podatku od

 

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i

 

opłat lokalnych od osób fizycznych

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z podatku od nieruchomości0310 5 615 347,63

Wpływy z podatku rolnego0320 30 000,00

Wpływy z podatku leśnego0330 3 000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych0340 170 000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn0360 400 000,00

Wpływy z opłaty targowej0430 100 000,00

Wpływy z podatku od czynności
 

cywilnoprawnych0500 300 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
 

komorniczej i kosztów upomnień0640 18 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
 

tytułu podatków i opłat0910 60 000,00

75618 735 518,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
 

jednostek samorządu terytorialnego na

 

podstawie ustaw

Id: CYKZP-FLJXM-RRFDZ-CUAEH-UWFEA. Podpisany Strona 3



Strona 4 z 11

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na
 

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie

 

hurtowym
0270 164 705,00

Wpływy z opłaty skarbowej0410 80 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
 

napojów alkoholowych0480 350 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
 

przez jednostki samorządu terytorialnego na

 

podstawie odrębnych ustaw
0490 133 813,00

Wpływy z opłat za koncesje i licencje0590 1 500,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
 

komorniczej i kosztów upomnień0640 500,00

Wpływy z różnych opłat0690 4 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 000,00

75621 35 315 658,00Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
 

budżetu państwa

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z podatku dochodowego od osób
 

fizycznych0010 34 821 083,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób
 

prawnych0020 494 575,00

758 20 678 942,00Różne rozliczenia

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

0,00

75801 20 478 942,00Część oświatowa subwencji ogólnej dla
 

jednostek samorządu terytorialnego

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 20 478 942,00

75814 200 000,00Różne rozliczenia finansowe

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z pozostałych odsetek0920 200 000,00

801 2 768 792,00Oświata i wychowanie

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

0,00

80101 36 800,00Szkoły podstawowe

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z różnych opłat0690 10 000,00

Wpływy z usług0830 24 000,00

Wpływy z różnych dochodów0970 2 800,00

80103 3 700,00Oddziały przedszkolne w szkołach
 

podstawowych

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 
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Wpływy z różnych dochodów0970 3 700,00

80104 2 230 692,00Przedszkola 

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
 

przedszkolnego0660 97 387,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
 

jednostkach realizujących zadania z zakresu

 

wychowania przedszkolnego
0670 640 245,00

Wpływy z usług0830 113 400,00

Wpływy z różnych dochodów0970 900,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

2030 692 760,00

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania
 

bieżące realizowane na podstawie porozumień

 

umów) między jednostkami samorządu

 

terytorialnego

2310 686 000,00

80106 600,00Inne formy wychowania przedszkolnego

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania
 

bieżące realizowane na podstawie porozumień

 

umów) między jednostkami samorządu

 

terytorialnego

2310 600,00

80148 497 000,00Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z usług0830 497 000,00

852 3 229 946,00Pomoc społeczna

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

2 310 340,00

85202 15 000,00Domy pomocy społecznej

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z różnych dochodów0970 15 000,00

85213 36 700,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z

 

pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące

 

w zajęciach w centrum integracji społecznej

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

2030 36 700,00

85214 154 000,00Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 5 000,00
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Wpływy z różnych dochodów0970 15 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

2030 134 000,00

85216 447 200,00Zasiłki stałe

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 15 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

2030 432 200,00

85219 173 300,00Ośrodki pomocy społecznej

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 500,00

Wpływy z różnych dochodów0970 1 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

2030 171 800,00

85228 45 495,00Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
 

opiekuńcze

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z usług0830 35 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację zadań bieżących z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie związkom gmin, związkom

 

powiatowo-gminnym) ustawami

2010 10 474,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
 

związane z realizacją zadań z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych ustawami

2360 21,00

85230 47 911,00Pomoc w zakresie dożywiania

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 2 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)

2030 45 411,00

85295 2 310 340,00Pozostała działalność

2 310 340,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa w ramach programów
 

finansowanych z udziałem środków europejskich

 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

 

budżetu środków europejskich, realizowanych

 

przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 2 109 927,29
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Dotacja celowa w ramach programów
 

finansowanych z udziałem środków europejskich

 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

 

budżetu środków europejskich, realizowanych

 

przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 200 412,71

855 4 670 532,00Rodzina

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

0,00

85501 13 000,00Świadczenie wychowawcze

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 000,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 12 000,00

85502 4 129 700,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z różnych opłat0690 100,00

Wpływy z pozostałych odsetek0920 600,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 10 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację zadań bieżących z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie związkom gmin, związkom

 

powiatowo-gminnym) ustawami

2010 4 043 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
 

związane z realizacją zadań z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych ustawami

2360 76 000,00

85503 282,00Karta Dużej Rodziny

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację zadań bieżących z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie związkom gmin, związkom

 

powiatowo-gminnym) ustawami

2010 282,00

85504 300,00Wspieranie rodziny

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 300,00

85513 37 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
 

za osoby pobierające niektóre świadczenia

 

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla

 

opiekunów

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
 

na realizację zadań bieżących z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie związkom gmin, związkom

 

powiatowo-gminnym) ustawami

2010 37 000,00

85516 490 250,00System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
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0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z usług0830 490 000,00

Wpływy z różnych dochodów0970 250,00

900 4 263 680,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

163 200,00

90001 43 980,00Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z różnych opłat0690 300,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 43 680,00

90002 4 000 000,00Gospodarka odpadami komunalnymi

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
 

przez jednostki samorządu terytorialnego na

 

podstawie odrębnych ustaw
0490 4 000 000,00

90004 163 200,00Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

163 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa w ramach programów
 

finansowanych z udziałem środków europejskich

 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

 

budżetu środków europejskich, realizowanych

 

przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 163 200,00

90005 3 000,00Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek
 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na

 

realizacje zadań bieżących jednostek

 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

2460 3 000,00

90015 500,00Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z usług0830 500,00

90019 23 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
 

środków z opłat i kar za korzystanie ze

 

środowiska

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
 

pieniężnych od osób fizycznych0570 2 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
 

komorniczej i kosztów upomnień0640 1 000,00
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Wpływy z różnych opłat0690 20 000,00

90026 30 000,00Pozostałe działania związane z gospodarką
 

odpadami

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
 

komorniczej i kosztów upomnień0640 15 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
 

tytułu podatków i opłat0910 15 000,00

82 817 602 71razem:bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

2 504 328,45

majątkowe
600 2 815 072,46Transport i łączność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

2 815 072,46

60016 2 815 072,46Drogi publiczne gminne

2 815 072,46

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa w ramach programów
 

finansowych z udziałem środków europejskich

 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

 

budżetu środków europejskich, realizowanych

 

przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 2 815 072,46

700 4 401 699,00Gospodarka mieszkaniowa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

0,00

70005 4 401 699,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
 

użytkowania wieczystego w prawo własności0760 15 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego

 

nieruchomości
0770 4 386 699,00

758 4 900 000,00Różne rozliczenia

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

0,00

75814 4 900 000,00Różne rozliczenia finansowe

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

6090 4 900 000,00

801 1 025 007,88Oświata i wychowanie
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

1 025 007,88

80101 1 025 007,88Szkoły podstawowe

1 025 007,88

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa w ramach programów
 

finansowych z udziałem środków europejskich

 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

 

budżetu środków europejskich, realizowanych

 

przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 1 025 007,88

900 9 300 569,17Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

9 300 569,17

90004 9 286 399,57Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

9 286 399,57

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa w ramach programów
 

finansowych z udziałem środków europejskich

 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

 

budżetu środków europejskich, realizowanych

 

przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 9 286 399,57

90005 14 169,60Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

14 169,60

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa w ramach programów
 

finansowych z udziałem środków europejskich

 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

 

budżetu środków europejskich, realizowanych

 

przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 14 169,60

921 6 170 048,50Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

6 170 048,50

92109 939 837,07Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

939 837,07

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa w ramach programów
 

finansowych z udziałem środków europejskich

 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

 

budżetu środków europejskich, realizowanych

 

przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 939 837,07

92195 5 230 211,43Pozostała działalność

5 230 211,43

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa w ramach programów
 

finansowanych z udziałem środków europejskich

 

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.

 

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

 

ramach budżetu środków europejskich, z

 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w

 

paragrafie 625

6207 5 230 211,43

Id: CYKZP-FLJXM-RRFDZ-CUAEH-UWFEA. Podpisany Strona 10



Strona 11 z 11

926 538 528,00Kultura fizyczna

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

538 528,00

92695 538 528,00Pozostała działalność

538 528,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

Dotacja celowa w ramach programów
 

finansowych z udziałem środków europejskich

 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

 

budżetu środków europejskich, realizowanych

 

przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 538 528,00

29 150 925 01razem:majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

 

1 pkt 2 i 3 

19 849 226,01

* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 111 968 527 72

22 353 554 46

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na

 

realizację zadań finansowanych z udziałem

 

środków  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

 

3 
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Tabela nr 2                                                    Wydatki   2023  rok

Dział Rozdział
§
/

grupa
Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek

budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na
programy

finansowane z
udziałem

środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu
inwestycje i

zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od

nich naliczane

wydatki
związane z

realizacją ich
statutowych

zadań;

na programy
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

1 054 971,00 397 500,00 397 500,00 0,00 397 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657 471,00 657 471,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 1 054 971,00 397 500,00 397 500,00 0,00 397 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657 471,00 657 471,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 7 952 016,95 1 190 254,00 640 254,00 0,00 640 254,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 761 762,95 6 761 762,95 3 518 840,58 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 560 000,00 560 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60013 Drogi publiczne
wojewódzkie 54,00 54,00 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 25 700,00 25 700,00 25 700,00 0,00 25 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 7 311 262,95 549 500,00 549 500,00 0,00 549 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 761 762,95 6 761 762,95 3 518 840,58 0,00 0,00

60095 Pozostała działalność 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 Turystyka 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63003 Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 086 800,00 1 046 800,00 1 046 800,00 42 000,00 1 004 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 616 800,00 576 800,00 576 800,00 42 000,00 534 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

70007
Gospodarowanie
mieszkaniowym zasobem
gminy

470 000,00 470 000,00 470 000,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 85 700,00 85 700,00 85 700,00 41 200,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 55 700,00 55 700,00 55 700,00 41 200,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i
kartografii 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 16 780 820,77 16 677 026,81 16 258 026,81 13 425 871,00 2 832 155,81 9 000,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 103 793,96 103 793,96 3 581,64 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 404 042,00 404 042,00 404 042,00 378 632,00 25 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 437 200,00 437 200,00 87 200,00 37 500,00 49 700,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) 15 503 678,77 15 399 884,81 15 330 884,81 13 009 739,00 2 321 145,81 9 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 103 793,96 103 793,96 3 581,64 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek
samorządu terytorialnego 96 500,00 96 500,00 96 500,00 0,00 96 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 339 400,00 339 400,00 339 400,00 0,00 339 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

3 255,00 3 255,00 3 255,00 3 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

3 255,00 3 255,00 3 255,00 3 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 10 650 238,00 2 270 238,00 2 009 738,00 1 594 578,00 415 160,00 200 000,00 60 500,00 0,00 0,00 0,00 8 380 000,00 8 380 000,00 0,00 0,00 0,00

75404 Komendy wojewódzkie
Policji 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Dział Rozdział
§
/

grupa
Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek

budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na
programy

finansowane z
udziałem

środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu
inwestycje i

zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od

nich naliczane

wydatki
związane z

realizacją ich
statutowych

zadań;

na programy
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

75411 Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 8 639 000,00 259 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 200 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 8 380 000,00 8 380 000,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 21 900,00 21 900,00 11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75416 Straż gminna (miejska) 1 746 338,00 1 746 338,00 1 745 838,00 1 594 578,00 151 260,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 183 000,00 183 000,00 183 000,00 0,00 183 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 3 620 000,00 3 620 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702

Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego
zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i
pożyczki

3 620 000,00 3 620 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 37 045 528,27 30 862 749,00 22 503 749,00 18 927 493,00 3 576 256,00 8 307 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 6 182 779,27 6 182 779,27 1 653 238,52 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 22 453 362,27 16 270 583,00 13 470 583,00 12 088 804,00 1 381 779,00 2 770 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 6 182 779,27 6 182 779,27 1 653 238,52 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 32 000,00 32 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 7 631 374,00 7 631 374,00 4 920 374,00 3 832 917,00 1 087 457,00 2 710 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania
przedszkolnego 24 000,00 24 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80107 Świetlice szkolne 744 851,00 744 851,00 744 851,00 713 128,00 31 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do
szkół 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli 51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i
przedszkolne 1 088 969,00 1 088 969,00 1 088 969,00 557 308,00 531 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych
formach wychowania
przedszkolnego

1 110 272,00 1 110 272,00 255 272,00 248 237,00 7 035,00 855 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150

Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach
podstawowych

3 431 280,00 3 431 280,00 1 531 280,00 1 481 299,00 49 981,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 308 420,00 308 420,00 267 420,00 5 800,00 261 620,00 20 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 727 445,00 727 445,00 677 445,00 133 563,00 543 882,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 15 375,00 15 375,00 15 375,00 0,00 15 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 499 330,00 499 330,00 459 330,00 133 563,00 325 767,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 212 740,00 212 740,00 202 740,00 0,00 202 740,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 6 617 964,91 6 617 964,91 2 827 772,00 1 460 090,00 1 367 682,00 0,00 1 552 000,00 2 238 192,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Dział Rozdział
§
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grupa
Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:
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z tego:
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z tego:
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zadania
bieżące
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pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

85205
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji
społecznej

40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i
pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

315 000,00 315 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 465 000,00 465 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 713 552,00 1 713 552,00 1 712 552,00 1 460 090,00 252 462,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze

531 474,00 531 474,00 10 474,00 0,00 10 474,00 0,00 521 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie
dożywiania 95 200,00 95 200,00 15 200,00 0,00 15 200,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 2 256 388,91 2 256 388,91 18 196,00 0,00 18 196,00 0,00 0,00 2 238 192,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej 8 167,00 8 167,00 8 167,00 1 167,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 8 167,00 8 167,00 8 167,00 1 167,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 102 400,00 102 400,00 0,00 0,00 0,00 99 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85404 Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka 89 200,00 89 200,00 0,00 0,00 0,00 89 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym

3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 5 929 593,00 5 929 593,00 2 332 333,00 1 914 325,00 418 008,00 0,00 3 597 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

4 053 600,00 4 053 600,00 459 640,00 440 320,00 19 320,00 0,00 3 593 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 93 024,00 93 024,00 93 024,00 62 961,00 30 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 213 769,00 213 769,00 213 469,00 167 932,00 45 537,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 45 500,00 45 500,00 45 500,00 0,00 45 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85510
Działalność placówek
opiekuńczo-
wychowawczych

70 700,00 70 700,00 70 700,00 0,00 70 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Dział Rozdział
§
/

grupa
Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek

budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na
programy

finansowane z
udziałem

środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu
inwestycje i

zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od

nich naliczane

wydatki
związane z

realizacją ich
statutowych

zadań;

na programy
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

85513

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz
za osoby pobierające zasiłki
dla opiekunów

37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85516 System opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 1 403 000,00 1 403 000,00 1 400 000,00 1 243 112,00 156 888,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 23 935 917,96 12 643 030,00 12 436 030,00 199 280,00 12 236 750,00 15 000,00 0,00 192 000,00 0,00 0,00 11 292 887,96 11 292 887,96 10 942 887,96 0,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i
ochrona wód 62 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami
komunalnymi 8 466 530,00 8 466 530,00 8 466 530,00 154 280,00 8 312 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 407 000,00 407 000,00 407 000,00 42 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach 11 597 175,96 372 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 192 000,00 0,00 0,00 11 225 175,96 11 225 175,96 10 925 175,96 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu 34 712,00 17 000,00 17 000,00 3 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 712,00 17 712,00 17 712,00 0,00 0,00

90006 Ochrona gleby i wód
podziemnych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i
dróg 3 160 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00 0,00 3 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90026
Pozostałe działania
związane z gospodarką
odpadami

12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 65 000,00 65 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 14 394 822,93 2 163 700,00 33 700,00 0,00 33 700,00 2 120 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 12 231 122,93 12 231 122,93 8 525 468,58 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 3 434 122,93 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 934 122,93 1 934 122,93 1 300 812,55 0,00 0,00

92116 Biblioteki 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami 10 470 700,00 173 700,00 23 700,00 0,00 23 700,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 297 000,00 10 297 000,00 7 224 656,03 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

925

Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej
przyrody

38 500,00 38 500,00 38 500,00 13 500,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92595 Pozostała działalność 38 500,00 38 500,00 38 500,00 13 500,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 2 548 400,00 863 400,00 250 400,00 1 000,00 249 400,00 550 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 1 685 000,00 1 685 000,00 872 756,62 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 200 400,00 200 400,00 200 400,00 0,00 200 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92695 Pozostała działalność 2 348 000,00 663 000,00 50 000,00 1 000,00 49 000,00 550 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 1 685 000,00 1 685 000,00 872 756,62 0,00 0,00

Wydatki ogółem: 133 793 940,79 86 459 122,72 62 780 769,81 37 757 322,00 25 023 447,81 11 900 200,00 5 747 960,00 2 430 192,91 0,00 3 600 000,00 47 334 818,07 47 334 818,07 25 516 773,90 0,00 0,00
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w złotych

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania majątkowego
okres 

realizacji 
zadania

Łączne koszty 
finansowe

Planowane 
wydatki w roku 

budżetowym

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca zadanie 
lub koordynująca 

wykonanie programu

UWAGI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 400 40002 6050 Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW 
przy ul. Na Skraju (II etapy) 2020-2026 2 200 000,00 1 000,00 Urząd Miasta - 

referat TI

2 400 40002 6050
Projektowanie i budowa wodociagu w ul. 
Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna 
- Brwinowska

2022-2023 656 471,00 656 471,00 Urząd Miasta - 
referat TI

środki w kwocie 656 471,00 zł z 
Ministerstwa Finansów  

wpłynęły 02.12.2021 r. na konto 
Gminy Milanówek (75802 par. 
6280) - tytułem uzupełnienie 

subwencji inwestycyjnej 
wodociągowej

suma rozdziału 40002 x 2 856 471,00 657 471,00

3 600 60016
6050, 
6057,    
6059

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF 
poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" 2020-2023 5 748 362,22 4 261 737,95 Urząd Miasta - 

referat TI

REALIZACJA PROJEKTU 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW Z UE

4 600 60016 6050

Przebudowa poprzez modernizację ulic 
stanowiących drogi publiczne (ulice: 
 Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, 
Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, 
Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, 
Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, 
Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)

2022-2023 11 070 025,00 2 000 025,00 Urząd Miasta - 
referat TI

5 600 60016 6370
Modernizacja układu drogowego w Milanówku w 
zakresie ulic: Literackiej, Mickiewicza, Okólnej, 
Podgórnej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko

2023-2024 2 500 000,00 500 000,00 Urząd Miasta - 
referat TI

dofinansowanie z rządowego 
programu (BP) POLSKI ŁAD na 

"Modernizację Układu 
Drogowego w Milanówku"

Tabela Nr 3

Zadania majątkowe na 2023 rok 
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suma rozdziału 60016 x 19 318 387,22 6 761 762,95

6 700 70005 6060 Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne 2023 20 000,00 20 000,00 Urząd Miasta - 
referat GN

7 700 70005 6050 Modernizacja kładki dla pieszych nad torami 
kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd 2022-2023 1 046 740,00 20 000,00 Urząd Miasta - 

referat TI

suma rozdziału 70005 x 1 066 740,00 40 000,00

8 750 75023
6050, 
6057,    
6059

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 
(Virtual WOF) e-dostępność 2018-2023 6 500,00 4 405,41 Urząd Miasta - 

referat ORG

REALIZACJA PROJEKTU 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW Z UE

9 750 75023 6050 Modernizacja systemu Sygnalizacji pożarnej w 
budynku C Urzędu Miasta 2023 99 388,55 99 388,55 Urząd Miasta - 

referat ORG

suma rozdziału 75023 x 105 888,55 103 793,96

10 754 75412 6050, 
6370

Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Milanówku 2020-2024 16 600 000,00 8 380 000,00 Urząd Miasta - 

referat TI

 dofinansowanie z rządowego 
programu (BP) POLSKI ŁAD 
oraz ze środków Województwa 

Mazowieckiego (jst)

suma rozdziału 75412 x 16 600 000,00 8 380 000,00

11 801 80101 6050
Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Armii 
Krajowej w Milanówku będącej Centrum Edukacji 
Ekologicznej

2018-2026 2 577 700,00 100 000,00 Urząd Miasta - 
referat TI

12 801 80101
6050,  
6057,  
6059

Termomodernizacja dwóch budynków Szkół 
Podstawowych w Milanówku 2021-2023 11 500 000,00 6 082 779,27 Urząd Miasta - 

referat TI

REALIZACJA PROJEKTU 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW Z UE 
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suma rozdziału 80101 x 14 077 700,00 6 182 779,27

13 900 90001 6060 Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych 2015-2024 540 308,00 50 000,00 Urząd Miasta - 
referat TI

suma rozdziału 90001 x 540 308,00 50 000,00

14 900 90004
6050  
6057   
6059

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez 
zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze 
Gminy Milanówek

2021-2023 11 858 012,79 11 225 175,96 Urząd Miasta - 
referat OŚiGZ

REALIZACJA PROJEKTU 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW Z UE

suma rozdziału 90004 x 11 858 012,79 11 225 175,96

15 900 90005 6057, 
6059

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 
(Virtual WOF) e-środowisko 2018-2023 195 997,72 17 712,00 Urząd Miasta - 

referat OŚiGZ

REALIZACJA PROJEKTU 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW Z UE  

suma rozdziału 90005 195 997,72 17 712,00

16 921 92109
6220,  
6226,  
6227

Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. 
Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - 
stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji 
kulturalnej

2022-2023 1 600 000,00 1 600 000,00 Urząd Miasta - 
referat TI

REALIZACJA PROJEKTU 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE 

MKIDN (BP) i EOG 
(Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego)(UE)

17 921 92109 6050
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w 
Milanówku przy ulicy Marszałkowskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

2023-2025 914 486,27 334 122,93 Urząd Miasta - 
referat TI

zaplanowano wkład własny 
(UWAGA: projekt 

współfinansowanie ze środków 
Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych - środków 

dofinansowania nie 
wprowadzono do budżetu jst)

suma rozdziału 92109 x 2 514 486,27 1 934 122,93

18 921 92120
6050,  
6056,  
6057

Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - 
stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji 
kulturalnej

2021-2023 12 267 334,31 10 292 000,00 Urząd Miasta - 
referat TI

REALIZACJA PROJEKTU 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE 

MKIDN (BP) i EOG 
(Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego)(UE)

19 921 92120 6050 Prace remontowe i konserwacja zabytkowych 
Willi Turczynek 2022-2026 225 000,00 5 000,00 Urząd Miasta - 

referat TI
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suma rozdziału 92120 x 12 492 334,31 10 297 000,00

20 926 92695
6050,  
6056,  
6057

Przebudowa skateparku w Milanówku 2021-2023 1 845 000,00 1 685 000,00 Urząd Miasta - 
referat TI

 REALIZACJA PROJEKTU 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW Z UE 

suma rozdziału 92695 x 1 845 000,00 1 685 000,00

x 83 471 325,86 47 334 818,07 xOgółem
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Tabela nr 4 

Przychody i rozchody w 2023 r. 

 

Lp.    Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 
 Przychody ogółem:  27 502 991,01 
1 Przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach 

905 656 471,00 

2 Przychody ze sprzedaży innych 
papierów wartościowych 

931 23 205 000,00 

3 Wolne środki, o których mowa w 
art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

950 3 641 520,01 

 Rozchody ogółem:  5 677 577,94 
1 Spłaty otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów 
992 5 677 577,94 
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w złotych

wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczone

realizacja celów 
statutowych

świadczenia 
społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

750 75011 2010 178 048            178 048             178 048           178 048               -                           -                        -                           

751 75101 2010 3 255                3 255                 3 255               3 255                   -                           -                        -                           

852 85228 2010 10 474              10 474               10 474             -                           10 474                 -                        -                           

855 85502 2010 4 043 000         4 043 000          4 043 000        440 320               8 720                   3 593 960         -                           

855 85503 2010 282                   282                    282                  282                      -                           -                           

855 85513 2010 37 000              37 000               37 000             -                           37 000                 -                        -                           

4 272 059       4 272 059        4 272 059     621 905            56 194              3 593 960       -                        Ogółem

Wydatki
majątkowe

z tego:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami w 2023 r.

Wydatki
bieżące

w tym:Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

Dział Rozdział §

Tabela Nr 5
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Tabela Nr 6

wynagrodzenia pochodne od 
wynagrodzeń dotacje

1 750 75023 2330 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00

2 801 80103 2310 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

3 801 80104 2310 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00

4 801 80106 2310 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00

z tego:

Wydatki 
bieżące

w tym:

Wydatki 
majątkowe

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Ogółem wydatki

Lp. Dział Rozdział Paragraf Wydatki ogółem
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Lp Dział Rozdział Plan Dział Rozdział Plan

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 851 85154 459 330

Dotacja dla jednostek spoza finansów 
publicznych na dofinansowanie do różnych form 
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z 
Milanówka wychowujących się w rodzinach 
dysfunkcyjnych oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, promującego 
zdrowy styl życia, wspierającego działania w 
zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony 
zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym

851 85154 40 000

2.

Opłaty za 
zezwolenie na 

sprzedaż 
napojów 

alkoholowych 
w obrocie 
hurtowym 

"małpkowe"

756 75618 164 705 851 85153 15 375

514 705 514 705

Tabela Nr 7

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski 
Program Przeciwdziałania Narkomani na 2023 rok

Z tytułu 
zezwoleń na 

sprzedaż 
alkoholu

WYDATKIDOCHODY

1.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Ogółem dochody Ogółem wydatki

756 75618 350 000
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Lp Dział Rozdział Plan Dział Rozdział Plan

1. 900 90019 23 000 900 90019 23 000
23 000 23 000

Tabela Nr 8

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na 
finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok

DOCHODY WYDATKI

Ogółem dochody Ogółem wydatki

Id: CYKZP-FLJXM-RRFDZ-CUAEH-UWFEA. Podpisany Strona 1



Lp Dział Rozdział Plan Dział Rozdział Plan

1 900 90002 4 000 000 900 90002 8 300 000

Dział Rozdział Plan

2 900 90002 10 250

Dział Rozdział Plan

3 900 90002 154 280

Dział Rozdział Plan

4 900 90002 2 000

4 000 000 8 466 530,00Ogółem dochody Ogółem wydatki

Tworzenie i 
utrzymanie punktów 

selektywnego 
zbierania odpadów 

komunalnych

Obsługa 
administracyjna 

Edukacja ekologiczna

Tabela Nr 9

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na 
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                

na 2023 rok

DOCHODY WYDATKI

Z tytułu opłat za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi

Odbieranie, transport, 
zbieranie, odzysk i 
unieszkodliwanie 

odpadów 
komunalnych
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przedmiotowej podmiotowej celowej

1. 600 60004 2900
Składka członkowska do Związku 
Powiatowo-Gminnego Grodziskie 
Przewozy Autokarowe

550 000,00 0,00 0,00 0,00

2. 750 75023 2330

Dofinansowanie zadania własnego 
Województwa Mazowieckiego w 
zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług 
w celu technicznego Systemu E-Urząd, 
w tym oprogramowania EZD i portalu 
Wrota Mazowsza

9 000,00 0,00 0,00 9 000,00

3. 801 80103 2310

Gminy, w których dzieci zamieszkałe w 
Milanówku uczęszczają do oddziałów 
przedszkolnych  w szkołach 
podstawowych na ich terenie 

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

4. 801 80104 2310
Gminy, w których dzieci zamieszkałe w 
Milanówku uczęszczają do przedszkoli 
na ich terenie

310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

5. 801 80106 2310

Gminy, w których dzieci zamieszkałe w 
Milanówku uczęszczają do innych form 
wychowania przedszkolego na ich 
terenie

20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

6. 921 92109 2480 Milanowskie Centrum Kultury 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00

7. 921 92109
6220,                           
6226,                                        
6227

Dotacja celowa dla partnerów projektu 
pn. Rewitalizacja Willi Waleria w 
Milanówku

1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00

8. 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna 460 000,00 0,00 460 000,00 0,00

4 450 000,00 0,00 1 960 000,00 1 940 000,00Ogółem

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych  na 2023 rok

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Kwota dotacji
w tym:

Załącznik Nr 1
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przedmiotowej podmiotowej celowej

1 754 75412 2820 Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

2 801 80101 2540 Dotacja dla niepublicznych szkół 
podstawowych 2 770 000,00 0,00 2 770 000,00 0,00

3 801 80103 2540 Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w 
niepubliczych szkołach podstawowych 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00

4 801 80104 2540 Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00

5 801 80104 2590
Dotacja dla  przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez osobę prawną inną niż 
JST lub osobę fizyczną 

1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00

6 801 80106 2540 Dotacja dla innych form wychowania 
przedszkolnego 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

7 801 80149 2540

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych dla dzieci wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki

750 000,00 0,00 750 000,00 0,00

8 801 80149 2590

Dotacja dla  przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
dla dzieci wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki prowadzonych 
przez osobę prawną inną niż JST lub osobę 
fizyczną 

105 000,00 0,00 105 000,00 0,00

9 801 80150 2540
Dotacja dla niepublicznych szkół 
podstawowych  dla dzieci wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki

1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 0,00

10 801 80195 2360
Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, 
oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i 
młodzieży 

20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

11 851 85154 2360

Dofinansowanie do różnych form spędzania 
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z 
Milanówka wychowujących się w rodzinach 
dysfunkcyjnych oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, 
promującego zdrowy styl życia, 
wspierającego działania w zakresie 
profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia 
oraz dofinansowanie zadań z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym

40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

12 851 85195 2360
Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 
zdrowia oraz zadań z zakresu działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych

10 000,00 10 000,00

13 852 85295 2367    
2369

Zdrowie publiczne 177 456,40 0,00 0,00 177 456,40

14 852 85295 2367    
2369

Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej 
(MAL) w Milanówku 147 375,00 0,00 0,00 147 375,00

15 854 85404 2540
Dotacja dla placówek niepublicznych na 
organizację zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka

65 000,00 0,00 65 000,00 0,00

16 854 85404 2590

Dotacja dla publicznej jednostki systemu 
oswiaty prowadzonej przez osobę prawną 
inną niż JST na organizację zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

24 200,00 0,00 24 200,00 0,00

Załącznik Nr 1a

Nazwa zadania Kwota dotacji

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Rozdział Lp. Dział §
w tym:
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17 854 85412 2360

Zadania z zakresu edukacji, oświaty i 
wychowania oraz dofinansowanie do 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 
Milanówka poprzez organizację imprez 
integracyjnych, w tym kolonii, obozów

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

18 900 90095 2360 Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i 
ochrony środowiska 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

19 921 92195 2360
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 
edukacja dorosłych

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

20 921 92120 2720 Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad 
zabytkami 

150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

21 926 92695 2360

Dofinansowanie zadań własnych 
organizacji pozarządowych na prowadzenie 
zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i 
rekreacji na terenie miasta oraz podczas 
wyjazdów sportowych.

550 000,00 0,00 0,00 550 000,00

Ogółem 9 375 031,40 0,00 8 045 200,00 1 329 831,40
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Załącznik Nr 2

Dochody

wydatki bieżące wydatki 
majątkowe

1 2 3 4 5 7

I.

z tego:

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 801/80101 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 801/80101 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

3 Szkoła Podstawowa Nr 3 801/80101 0,00 80 300,00 80 300,00 80 300,00 0,00 0,00

4. Przedszkole Nr 1 801/80104 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00

0,00 203 300,00 203 300,00 203 300,00 0,00 0,00

Lp. Wyszczególnienie
Stan środków 

pieniężnych na początek 
roku

Stan środków 
pieniężnych na koniec 

roku

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

Wydatki

ogółem

Ogółem

ogółem
Dział/rozdział

w tym:

Dochody własne jednostek budżetowych
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Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2023 rok 

1. Założenia do projektu  budżetu 

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2023 przyjęto następujące założenia: 

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 9,8 %; 

- wynagrodzenia pracowników utrzymane na tegorocznym poziomie, przy założeniu wzrostu 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01.01.2023 r. do 3 490,00 zł brutto, 
natomiast od 01.07.2023 r. do 3 600,00 zł brutto (zgodnie z  Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.); 

- kontynuowanie zadań wieloletnich, finansowanych w latach wcześniejszych, zgodnie 
z zaangażowaniem budżetu 2023 r.; 

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 % (zgodnie z założeniami do budżetu państwa 
począwszy od miesiąca stycznia 2023 roku). 

2. Zestawienie pism z Ministerstwa Finansów, od Wojewody i inne mające wpływ na 
wielkości zawarte w projekcie budżetu: 

a) Informacja z Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 13 października 2022 roku) 
o przyznanych Miastu Milanówek na 2023 rok planowanych kwotach: 

-  części oświatowej subwencji ogólnej, 

-  dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

- wysokości rocznej wpłaty Gminy do budżetu państwa na 2023 rok.  

Wyliczenia planowanych na rok 2023 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 
rok wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego gromadzone w ramach Systemu 
Informacji Oświatowej. Z otrzymanej informacji z MF wynika, iż w kwocie części 
oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione zmiany zakresu 
zadań oświatowych m.in. uwzględniono podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli o 7,8 % od 
1 stycznia 2023 r. oraz zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego 
nauczycieli w 2023 r. 

b) Informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 
2022 roku o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2023. 
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c) Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 
21 października 2022 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane 
z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 roku. 

3. Zestawienie uchwał Rady Miasta Milanówka skutkujące na projekt budżetu   

Uchwała Nr 86/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie 
ustalenia gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. 
 
4. Inne dokumenty skutkujące na projekt budżetu: 
Harmonogramy spłat w 2023 roku: 
- kredytów preferencyjnych i komercyjnych (1 umowa) zaciągniętych w bankach zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 
- pożyczki z WFOŚiGW (2 umowy), 
- obligacji  (1 umowa). 
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UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 
 
Dochody budżetu Miasta Milanówka na 2023 rok oszacowane zostały na kwotę 
111 968 527,72 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 133 793 940,79 zł. Przychody  
budżetu określono na kwotę 27 502 991,01 zł, natomiast rozchody budżetu w kwocie 
5 677 577,94 zł na spłaty rat kapitałowych kredytu, pożyczek i obligacji zaciągniętych 
w latach wcześniejszych. 
 

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WARTOŚCI DOCHODÓW WEDŁUG 
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA DOCHODY 

BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE 
 
Dział 600 – Transport i łączność 
dochody majątkowe                                       2 815 072,46 zł 
   
- § 6257 obejmuje dochody planowane z tytułu dotacji ze środków UE w wysokości 
2 815 072,46 zł na zadanie majątkowe pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie 
ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"”; 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa      
dochody bieżące                                 1 568 000 zł 
dochody majątkowe                                 4 401 699 zł 
 
- § 0470 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 15 000 zł z tytułu opłaty                             
za ustanowienie służebności gruntowej/przesyłu na nieruchomościach Gminy 
Milanówek wnoszone przez operatorów instalacji energetycznych, gazowych i wodno-
kanalizacyjnych, 
- § 0550 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 10 000 zł z tytułu opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów, 
- § 0630 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 1 000 zł z tytułu opłaty i 
kosztów sądowych, 
- § 0640 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 1 000 zł z tytułu opłaty i 
kosztów komorniczych i kosztów upomnień, 
- § 0750 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 1 010 000 zł z tytułu 
dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka, 
- § 0760 obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu wpływu z przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w kwocie 15 000 zł, 
- § 0770 w kwocie 4 386 699 zł obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu 
wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości w kwocie 80 000 zł oraz planowane dochody ze sprzedaży 
nieruchomości zbędnych Gminie Milanówek w kwocie razem 4 306 699 zł tj.: 

1. kwota 80 000,00 zł – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 

2. kwota 360 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/6 z obrębu 06-
01, ul. Jedwabna (902 m2 - 400 zł za 1m2),  

3. kwota 360 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/7 z obrębu 06-
01, ul. Jedwabna (902 m2 - 400 zł za 1m2),  

4. kwota 360 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/8 z obrębu 06-
01, ul. Jedwabna (902 m2 - 400 zł za 1m)2,  
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5. kwota 360 800,00 zł  – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/9 z obrębu 06-
01, ul. Jedwabna (902 m2 - 400 zł za 1m2),  

6. kwota 384 400,00 zł– dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/10 z obrębu 06-
01, ul. Jedwabna (961 m2 - 400 zł za 1m2),  

7. kwota 888 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 128/11 z obrębu 06-
01, ul. Jedwabna (2222 m2 - 400 zł za 1m2),  

8. kwota 351 800,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 78 z obrębu 06-18,  
ul. Łąkowa (1759m2 - 200 zł za 1m2),  

9. Kwota 110 400,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży dz. ew. nr 1 z obrębu 07-05, 
ul. Kazimierzowska (552 m2 - 200 zł za 1m2),  

10.  kwota 561 651,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży udziału ½ części 
nieruchomości objętej księgą wieczystą nr NS1Z/00009983/5, składającej się z 
lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
przy ul. Bogdańskiego 4A z Zakopanem, na dz. ew. nr 860 z obrębu 008,  

11.  kwota 566 448,00 zł – dochód z tytułu sprzedaży udziału ½ części 
nieruchomości objętej księgą wieczystą nr NS1Z/00009983/5, składającej się z 
lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
przy ul. Bogdańskiego 4A z Zakopanem, na dz. ew. nr 860 z obrębu 008,  

  
- § 0830 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 500 000 zł z tytułu wpływów 
z usług, 
- § 0920 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 22 000 zł z tytułu odsetek 
pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów, 
- § 0970 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 9 000 zł z tytułu wpływu z 
różnych dochodów. 
 
Dział 710 – Działalność usługowa 
dochody bieżące                               9 000 zł 
   
- § 0690 obejmuje planowane dochody w wysokości 9 000 z tytułu wpływu z różnych 
opłat. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
dochody bieżące                    257 884,45 zł 
 
- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk 
pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w 
kwocie 178 048 zł (z tego, kwota 152 864 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach 
osobistych oraz kwota 25 184 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej), 
- § 2360 obejmuje planowane dochody bieżące w kwocie 48 zł pobierane z tytułu 
prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami, 
- § 0970 planuje się bieżące dochody różne w wysokości 49 000 zł z: 
a) odsprzedaży mediów jednostkom organizacyjnym gminy mających siedzibę  
w budynkach Urzędu Miasta 44 000 zł, 
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b) potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania                     
do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy 5 000 zł, 
- § 2057 kwota 30 788,45 zł, na realizację projektu pn. "Rozwój zrównoważonego 
Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable 
MObilit management in European Cities”. 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 
dochody bieżące                             3 255 zł 
 
Planowane dochody w § 2010 w kwocie 3 255 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura 
Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem 
rejestru wyborców z terenu Miasta Milanówka. 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
dochody bieżące                           15 800 zł 
 
-  §  0570  w kwocie 15 000 zł obejmuje wpływy z mandatów nakładanych osobom 
fizycznym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 
- § 0640 w kwocie 500 zł stanowi wpływy w Straży Miejskiej z  tytułu zwrotu kosztów 
upomnień, 
- § 0970 w kwocie 300 zł są to planowane wpłaty z tytułu terminowego odprowadzenia 
podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
 
dochody bieżące                                        45 351 771,26 zł 
 
Plan w § 0010 obejmuje dochody bieżące w kwocie 34 821 083 zł z tytułu udziałów                         
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta 
Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Planowany udział wszystkich 
gmin w PIT na 2023 r. wynosi 38,40 %. Planowane wpływy z tego tytułu są niższe niż 
w 2022 roku o kwotę 6 939 930,46 zł.  
Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od 
osób prawnych w kwocie 494 575 zł.  
Planowane dochody bieżące w paragrafach 0310, 0320, 0330, 0340 obejmują wpływy  
z podatków pobieranych od osób fizycznych i prawnych z terenu Milanówka. 
Planuje się w 2023 roku wpływy: 
- z podatku od nieruchomości w kwocie 8 030 695,26 zł, 
- z podatku rolnego w kwocie 45 000 zł, 
- z podatku leśnego w kwocie 3 100 zł, 
- z podatku od środków transportowych w kwocie 185 000 zł. 
Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 100 000 zł z tytułu podatku od działalności 
gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. 
Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 400 000 zł z tytułu podatku od spadków  
i darowizn. Wpływy z tego podatku są realizowane przez urzędy skarbowe                              
i przekazywane na rachunek budżetu Miasta.    
Planowane dochody w § 0410 w wysokości 80 000 zł stanowi opłata skarbowa. 
Wpływy w 2023 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 100 000 zł. 
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Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka             
w § 0480 planuje się w kwocie 350 000 zł oraz w § 0270 planuje się dochody w 
wysokości 164 705 zł z stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - podatek od tzw. "małpek". 
Planowane dochody w § 0490 w kwocie 133 813 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa 
drogowego. Wpływy z opłat za koncesje i licencje w § 0590 wyniosą 1 500 zł oraz 
wpływy z różnych opłat w § 0690 przewiduje się na kwotę 4 000 zł.   
Planowane dochody w § 0500 w kwocie 350 000 zł to wpływy z podatku                           
od czynności cywilnoprawnych. Dochody te na rachunek budżetu Miasta przekazywane 
są przez urzędy skarbowe. 
Planuje się dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych 
podatków w § 0910 w kwocie 68 200 zł oraz w § 0920 w kwocie 1 000 zł, ponadto                
w § 0640 planuje się  dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych od zaległości 
podatkowych na kwotę 19 100 zł. 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia 
dochody bieżące                             20 678 942  zł 
dochody majątkowe                                4 900 000 zł 
 
- w  § 2920 plan dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Miasto 
Milanówek otrzyma część oświatową w kwocie 20 478 942 zł. 
- w § 0920 planuje się dochody w kwocie 200 000 zł z tytułu wpływów z pozostałych 
odsetek. 
- § 6090 w kwocie 4 900 000 zł stanowi dofinansowanie inwestycji z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z czego:  
 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja układu 
drogowego w Milanówku”, kwota 4 400 000 zł z przeznaczeniem na zadanie 
majątkowe pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”. 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
dochody bieżące                            2 768 792,00 zł  
dochody majątkowe                            1 025 007,88 zł  
 
Planuje się wpływy w: 
 
- § 0660 z usług w kwocie 97 387 zł, na które składają się opłaty za korzystanie                           
z wychowania przedszkolnego, 
- § 0670 z usług w kwocie 640 245 zł, na które składają się opłaty za korzystanie z 
wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego, 
- § 0690 z różnych dochodów w kwocie 10 000 zł, 
- § 0830 z usług w kwocie 634 400 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania 
przedszkolnego i wyżywienia w stołówkach szkolnych,  
- § 0970 w kwocie 7 400 zł to wpływy z dochodów wpłacanych przez inne gminy                        
za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, 
oddziału przedszkolnego przy szkole niepublicznej, szkół niepublicznych na terenie 
Milanówka, 
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gminy w kwocie 692 760 zł na dofinansowanie zadań gminy 
w zakresie wychowania przedszkolnego, 
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- w § 2310 stanowiące dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla 
publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub 
prawną inną niż JST w kwocie 686 600 zł, 
- § 6257 kwota 1 025 007,88 zł na realizację zadania majątkowego pn. 
"Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku”.  
 
Dział 852 – Pomoc społeczna 
dochody bieżące                                                    3 229 946 zł 
 
Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy: 
- w § 0830 w kwocie 35 000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze, 
-  w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych 
zasiłków celowych, okresowych i stałych z lat ubiegłych w kwocie 23 000 zł, 
- w § 0970 w kwocie 31 000 zł stanowiące dochód realizowany w OPS z tytułu: zwrotu 
zasiłków celowych, należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie przez 
płatnika podatku dochodowego,  wpływów z odpłatności rodziny za pobyt w DPS 
członka rodziny, 
- w § 2010 stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 
tj. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 474 zł,  
- w § 2030 w kwocie 820 111 zł stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia 
zdrowotne  kwota 36 700 zł, na zasiłki i pomoc w naturze kwota 134 000 zł, na zasiłki 
stałe kwota 432 200 zł, na utrzymanie Centrum Usług Społecznych – ośrodka pomocy 
społecznej - kwota 171 800 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania kwota 45 411 zł, 
- w § 2360 obejmujące planowane dochody pobierane z tytułu realizacji przez miasto 
Milanówek zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 zł, 
- w § 2057 kwota 2 109 927,29 zł i 2059 kwota 200 412,71 zł razem 2 310 340,00 zł, 
stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE i z budżetu państwa  na realizację     
zadań realizowanych w Centrum Usług Społecznych  (oraz w Urzędzie Miasta w 
ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych): 
pn. ”Rozwój usług społecznych w Milanówku – Edycja 2” w kwocie 1 035 450  zł w 
§ 2057 (realizacja zadania w CUS) oraz pn. „Milanowskie Centrum Usług 
Społecznych” w kwocie 1 274 890 zł w tym: § 2057 kwota 1 074 477,29 zł i § 2059 
kwota 200 412,71 zł (realizacja zadania w CUS i Urzędzie Miasta w ramach dotacji dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych) 
 
Dział 855 – Rodzina 
dochody bieżące                                     4 670 532 zł 
     
Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy: 
 
- § 2010 w kwocie 4 080 282 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:  w kwocie 4 043 000 zł na 
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,  dotacja na Kartę 
Dużej Rodziny w kwocie 282 zł oraz dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów w kwocie 37 000 zł, 
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- w § 0830 obejmujące planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w Żłobku 
Miejskim 490 000 zł, 
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu 
administracji rządowej w kwocie 76 000 zł, 
- w § 0690  z różnych opłat  w kwocie 100 zł,  
- w § 0920 w kwocie 1 600  zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez 
świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 
- w § 0940 w kwocie 22 300 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 
wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, 
- w § 0970 w kwocie 250 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
dochody bieżące                                            4 263 680 zł 
dochody majątkowe                                       9 300 569,17 zł 
 
- w ramach ochrony środowiska planuje się dochody w wysokości 23 000 zł, z tego:              
 w § 0570 zł planuje się wpływy z tytułu kar pieniężnych pobieranych na podstawie 
ustawy o ochronie środowiska za usunięcie drzew bez decyzji administracyjnej  w 
kwocie 2 000 zł oraz w § 0690 planuje się wpływy 20 000 zł z opłat za korzystanie ze 
środowiska przekazywane przez Urząd  Marszałkowski oraz § 0640 kwotę 1 000 zł z 
tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
- w § 0490 zaplanowano dochody w wysokości 4 000 000 zł z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanymi przez mieszkańców Milanówka, 
- w § 0640 w kwocie 15 000 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w postępowaniu 
egzekucyjnym, 
- w § 0690 w kwocie 300 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, 
- w związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750  
planuje się wpływy w wysokości 43 680 zł, 
- w związku z opłatami za usługi w rozdziale Oświetlenie ulic w § 0830  
planuje się wpływy w wysokości 500 zł, 
- w § 0910 planuje się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat                    
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 15 000 zł,  
- w § 2057 w kwocie 163 200 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu UE na realizację 
projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie 
terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”. 
- w § 2460 w kwocie 3 000 zł z tytułu środków otrzymanych od WFOŚiGW na zadanie 
pn.: „Czyste powietrze”, 
- w § 6257 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE na realizację zadania 
majątkowego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez 
zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” w wysokości 
9 286 399,57 zł, 
- w § 6257 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE na realizację zadania 
majątkowego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – 
realizacja komponentu e-środowisko w wysokości 14 169,60 zł. 
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Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
dochody majątkowe                                       6 170 048,50 zł 
 
- w § 6257 stanowiące dotacje celowe przekazane z MKiDN i środków EOG na 
realizację zadania majątkowego pn. „Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. 
rewitalizacja willi Waleria w Milanówku” w wysokości 939 837,07 zł. 
 
- w § 6206 stanowiące dotacje celowe przekazane z MKiDN i środków EOG na 
realizację zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - 
stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” w wysokości 
5 230 211,43 zł. 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna 
dochody majątkowe                                              538 528 zł 
 
- w § 6257 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu UE na realizację zadania 
majątkowego pn. „Przebudowa skateparku w Milanówku” w wysokości 538 528 zł. 
 

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW 
BUDŻETU MIASTA 

 
Przychody budżetu miasta zaplanowano w budżecie Miasta Milanówka na 2023 r. w 
wysokości 27 502 991,01 zł. Przychody Miasta obejmują następujące wielkości: 

 w kwocie 23 205 000 zł przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (w tym 
kwotę 3 000 000 zł obligacji PKO BP planowanych do spłaty w 2025 i w 2026 roku); 

 w kwocie 3 641 520,01 zł pochodzące z  wolnych środków, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które pozostały z rozliczenia budżetu 
2021 roku, niniejsze środki zostały wprowadzone do budżetu roku 2023, ponieważ do 
końca 2022 roku nie będą wykorzystane. 

 w kwocie 656 471 zł przychody z niewykorzystanych środków na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach. 

Planowana w budżecie Miasta Milanówka kwota niewykorzystanych środków 
pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 
dotyczy środków z Ministerstwa Finansów jako subwencja inwestycyjna wodociągowa, 
które wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2021 roku. Do końca roku budżetowego 
2022 środki nie zostaną wydatkowane, w związku z powyższym, w budżecie Miasta na 
2023 r. zaplanowano przychody w § 905, który obejmuje przychody jednostek 
samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach.  

Na dzień 31.12.2022 roku planowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie 
się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, 
pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 44 015 156,05 zł, a jego spłata 

Id: CYKZP-FLJXM-RRFDZ-CUAEH-UWFEA. Podpisany Strona 7



8 
 

planowana jest do roku 2040. Obecnie prognozuje się, że faktyczny dług na koniec 
2022 roku może być niższy co najmniej o 14 000 000 zł i wynieść 30 015 156,05 zł. 

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW 
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I 

MAJĄTKOWE 
 
Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 133 793 940,79 zł. W ramach tej 
kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 47 334 818,07 zł, na wydatki bieżące 
przeznacza się kwotę 86 459 122,72 zł, w tym: na dotacje jednostek należących  
i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta 
przeznacza się łącznie kwotę 11 900 200 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
5 747 960 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 3 600 000 zł, na  
wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz 
Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) finansowane ze środków własnych  
w kwocie 37 757 322 zł, wydatki bieżące na programy z udziałem środków z  UE  
w kwocie 2 430 192,91 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją 
zadań statutowych 25 023447,81 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 35,38 % wydatków 
ogółem, a wydatki  bieżące stanowią 64,62 % wydatków ogółem. 

 
Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się 
następująco: 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Wydatki bieżące                                                                                                      900 zł 
 
W ramach tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 900 zł na rzecz Mazowieckiej 
Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 
 
Dział  400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
wydatki bieżące              397 500 zł  
wydatki majątkowe                                                                                        657 471 zł 
 
Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 397 500 zł na koszty związane z SUW,                     
na remonty urządzeń wodociągowych, opłaty środowiskowe, za pobór wody ze zdrojów 
ulicznych. 
 
Zaplanowano wydatki majątkowe pn.: 

1. „Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)” 
planuje się kwotę 1 000 zł; 
2. „Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na 
odcinku Wiatraczna - Brwinowska” planuje się kwotę 656 471 zł; 

 
Dział 600 – Transport i łączność 
Wydatki bieżące                                                                                           1 190 254 zł 
wydatki majątkowe                             6 761 762,95 zł 
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W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące: 
 
1. wydatki na usługę lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 560 000 zł, w tym 
kwota dotacji w wysokości 550 000 zł składkę członkowską dla związku Powiatowo-
Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe, 
2. wydatki m.in. na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych 
gminnych w kwocie 548 000 zł, 
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 27 254 zł, 
4. wydatki w ramach pozostałej działalności m.in. realizowane przez Straż Miejską,              
na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 55 000 zł. 
 
Zaplanowano wydatki majątkowe pn.: 
 
1. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów 
"Parkuj i jedź" na kwotę 4 261 737,95 zł, 
2.  „Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice:  
 Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, 
Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, 
Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)” na kwotę   
2 000 025 zł, 
3.  „Modernizacja układu drogowego w Milanówku w zakresie ulic: Literackiej, 
Mickiewicza, Okólnej, Podgórnej, Wojska Polskiego i Żabie Oczko” na kwotę     
500 000 zł. 
 
Dział 630 – Turystyka 
wydatki bieżące                                                                                                  10 500 zł 
 
Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 10 500 zł 
m.in. na renowację tablic informacyjnych na szlakach spacerowych „Milanówek Mały 
Londyn”, „Szlak Willowy” i druk materiałów turystycznych.  
 
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa 
Wydatki bieżące                                                                                             1 046 800 zł 
wydatki majątkowe                                                                                           40 000 zł 
 
Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się: 
 
1. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,                            
z remontami nieruchomości należących do Gminy,  z opracowywaniem opinii 
szacunkowych nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej, koszty aktów 
notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłatę za 
wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, z odszkodowaniami na rzecz osób 
fizycznych za przejęte grunty na drogi, koszty postępowania sądowego przeznacza się  
576 800 zł, 
2.  na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem gminy zaplanowano kwotę 
470 000 zł w związku z wykonywaniem zadań przejętych po zlikwidowanym zakładzie 
budżetowym. 
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Zaplanowano wydatki majątkowe pn.: 

1.  „Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne” za kwotę 20 000 zł, 
2.  „Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy 
Przejazd” za kwotę 20 000 zł. 
 
Dział 710 – Działalność usługowa 
wydatki bieżące                                                                                                   85 700 zł 
 
W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące: 
 
1. na pokrycie kosztów związanych ze zmianą  Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka,  kosztów gminnej komisji 
urbanistyczno - architektonicznej oraz na zakup ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 
55 700 zł, 
2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe 
nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości 
przeznacza  się 29 000 zł,  
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym 
zaplanowano 1 000 zł. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
wydatki bieżące                                                                                         16 677 026,81 zł 
wydatki majątkowe                                                                                     103 793,96 zł 
 
Wydatki tego działu przeznaczono na: 

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych 
przez pracowników Urzędu Miasta (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i dla 
pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) w kwocie  404 042 zł, w tym 
kwota 178 048 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej, w całości przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzeń  
i pochodnych od wynagrodzeń tych pracowników, 
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta zaplanowano w wysokości                
437 700 zł, 
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie 
budynków przy ul. Kościuszki, Spacerowej i Żabie Oczko, koszty płac i obsługi 
interesantów w kwocie 15 399 884,81 zł – wzrost planu wydatków związany jest 
z przejęciem zadań i pracowników zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM, 
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 115 000 zł, 
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością  w administracji publicznej 
w kwocie 339 400 zł.  
 
Zaplanowano wydatki majątkowe pn.: 

1. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-dostępność” 
planuje się kwotę 4 405,41 zł  - zadanie współfinansowane ze środków UE, 
2. „Modernizacja systemu Sygnalizacji pożarnej w budynku C Urzędu Miasta” 
planuje się kwotę 99 388,55 zł. 
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Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 
wydatki bieżące                                                                                                     3 255 zł 
 
Kwota 3 255 zł  przeznaczona jest na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia 
pracownika  zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. 
Środki na powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej. 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
wydatki bieżące                                                                                              2 270 238 zł 
wydatki majątkowe                                                                                        8 380 000 zł 
 
Zaplanowane wydatki w ramach tego działu zostaną wykorzystane następująco:  
 
1. na sfinansowanie ponadnormatywnych patroli policji  na terenie Milanówka, 
przeznaczono kwotę 50 000 zł (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy 
Wojewódzkiej Policji), 
2. w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej zaplanowano kwotę 
10 000 zł (jako wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowej 
Państwowej straży Pożarnej), 
3. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej zaplanowano 259 000 zł z tego:  dotacja celowa na zadania bieżące  
w kwocie 200 000 zł,  na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział  
w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 50 000 zł oraz  
9 000 zł na koszty energii związane z pobraniem wody przez Ochotniczą Straż Pożarną  
w akcjach na terenie Milanówka, 
4. wydatki na obronę cywilną (m.in. opłata za telefon służbowy, zakup materiałów 
i szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano 
kwotę 21 900 zł,  
5. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, koszty utrzymania budynku Straży 
zaplanowano kwotę 1 746 338 zł, 
6. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę      
183 000 zł m.in. na: działalność profilaktyczną Straży Miejskiej i wydatki związane 
z utrzymaniem i obsługą monitoringu ulicznego oraz usługi weterynaryjne między 
innymi leczenie, sterylizację i kastrację zwierząt wolno żyjących z terenu Milanówka. 
 
Na zadania majątkowe pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Milanówku” zaplanowano kwotę 8 380 000 zł (dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków 
Województwa Mazowieckiego (jst)). 
 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 
wydatki bieżące                                                                                              3 620 000 zł 
 
Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz 
odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznacza się łącznie kwotę 3 500 000  zł, 
opłaty i prowizje 100 000 zł oraz usługi związane z emisją obligacji 20 000 zł. 
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Dział 758 – Różne rozliczenia  
wydatki bieżące                                                                                              1 200 000 zł 
 
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną do dyspozycji Burmistrza w wysokości               
565 000  zł, rezerwę celową na wydatki  związane z zarządzaniem kryzysowym  
w kwocie 235 000 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w kwocie                  
400 000 zł. 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Wydatki bieżące                                                                                           30 862 749 zł 
Wydatki majątkowe                                           6 182 779,27 zł 
 
1. Szkoły podstawowe  
Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych  przeznaczono kwotę 
16 270 583 zł, na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół  kwotę 
30 000 zł, na wynagrodzenie kwotę 12 088 804 zł, pozostałe wydatki statutowe kwotę 
1 381 779 zł. Środki w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół 
podstawowych zaplanowano w wysokości 2 770 000 zł. 
 
2.    Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych 
szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości   28 000 zł, kwotę 1 000 zł 
przeznaczono na dotację celową dla  gmin, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku 
uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie 
oraz kwotę 3 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci  
z Milanówka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie 
innych gmin. 
 
1.  Przedszkola  
Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola wraz z kosztami wyżywienia 
dzieci przeznaczono 4 920 374 zł (z czego kwota 692 760 zł pochodzi z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących w ramach dotacji), na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych przeznaczono kwotę 1 000 zł. 
W ramach dotacji podmiotowej dla  niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 
1 200 000 zł, dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku 
uczęszczają do przedszkoli na ich terenie kwotę 310 000 zł, dotacja podmiotowa dla 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę 
publiczną kwotę 1 200 000 zł. 
Kwotę 50 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci  
z Milanówka w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin. 
 
2. Inne formy wychowania przedszkolnego 
Na dotację celową dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do 
innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie przeznaczono kwotę                 
20 000 zł, dotacja podmiotowa w kwocie 3 000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów 
pobytu dzieci z Milanówka w innych formach wychowania przedszkolnego. 
Kwotę 1 000 zł przeznaczono na zakup usług od innej jst kosztów pobytu dzieci  
z Milanówka korzystających z innych form wychowania przedszkolnego na terenie 
innych gmin. 
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3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych oraz na zakup pomocy 
dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 
744 851 zł. 
 
4. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 170 000 zł.  

 
5. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę                  
51 000 zł. 
 
6. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie 
dzieci przeznaczono kwotę 1 088 969 zł. 
 
7. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 
1 110 272 zł, w tym: na koszty osobowe kwotę 248 237 zł, na dotację podmiotową dla 
niepublicznych przedszkoli kwotę 750 000 zł, kwotę 105 000 zł na dotację podmiotową 
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę 
prawną inną niż JST lub osobę fizyczną oraz pozostałe wydatki kwotę 7 035 zł. 
 
8. Na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki                  
i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę                  
3 431 280 zł,  w tym: na koszty osobowe kwotę 1 481 299 zł, na dotację podmiotową  
dla niepublicznych szkół kwotę 1 900 000 zł oraz na pozostałe wydatki 49 981 zł. 

 
9. W ramach pozostałej działalności w oświacie  zaplanowano wydatki  w  kwocie    
308 420 zł m.in. na: nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli szkół 
podstawowych, gimnazjów i przedszkola, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
emerytów i rencistów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację konkursów  
w szkołach podstawowych, stypendia, dowóz dzieci na zawody sportowe. Ponadto na 
dotację  podmiotową na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia 
wiedzy wśród dzieci i młodzieży  zaplanowano kwotę 20 000 zł. 

 
Zaplanowano wydatki majątkowe pn.: 

1. pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku 
będącej Centrum Edukacji Ekologicznej” kwotę 100 000 zł, 
2. pn.: Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku” 
kwotę 6 082 779,27 zł – zadanie współfinansowane ze środków UE. 
 
Dział 851 - Ochrona Zdrowia 
wydatki bieżące                                                                                                 727 445 zł 
 
Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano: 
 
1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania                     
i Zwalczania Narkomanii kwotę 15 375 zł, 
2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych kwotę 499 330 zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości                
40 000 zł na dotację  celową dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą 
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„Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu  dla dzieci i młodzieży  
z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego 
działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie 
zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”  
3.  w ramach pozostałej działalności zabezpieczono na dotację celową kwotę 10 000 zł 
na zadanie „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań  
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz kwotę 202 740 zł na 
rehabilitację dla mieszkańców Milanówka. 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna 
Wydatki bieżące                                                                                        6 617 964,91 zł 
 
Środki rozdysponowano następująco: 
1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy 
społecznej  zaplanowano 1 000 000 zł, 
2. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano               
1 350 zł, 
3. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia 
rodzinne zaplanowano kwotę 40 000 zł, (w tym kwota 36 700 pochodzi z dotacji 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących),  
4. na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 315 000 zł, (w tym kwota 134 000 zł 
pochodzi z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa). Ponadto kwotę              
5 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub pobranych  w nadmiernej wysokości,   
5.   na wypłatę  dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 200 000 zł, 
6. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 465 000 zł, (w tym kwota 432 200 zł to 
dotacja na realizację zadań bieżących otrzymana z budżetu państwa). Ponadto kwotę  
15 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub pobranych  w nadmiernej wysokości,   
7. na bieżące utrzymanie  Centrum Usług Społecznych w Milanówku przeznaczona 
została kwota  1 713 552 zł, (w tym kwota 171 800 zł pochodzi z dotacji na realizację 
zadań bieżących z budżetu państwa),  
8. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie 
kwotę  531 474 zł, z czego kwota 10 474 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na 
realizację zadań zleconych  z zakresu administracji rządowej, 
9. w ramach świadczeń na pomoc w zakresie dożywiania planuje się kwotę                
95 200 zł, (w tym kwota 45 411 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących), 
Ponadto kwotę 15 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub pobranych  w nadmiernej wysokości,   
10. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na kwotę                   
2 256 388,91 zł: 
- na wydatki z udziałem środków z UE związane z realizacją przez Urząd Miasta 
projektów CUS w ramach dotacji celowych kwotę 324 831,40 zł, w tym: 
pn. ”Zdrowie publiczne” zaplanowano kwotę 177 456,40 zł oraz pn. „Prowadzenie 
Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w Milanówku” kwotę 147 375,00 zł, 
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- na wydatki z udziałem środków z UE związane z realizacją projektów w CUS  kwotę 
1 913 361,51 zł, w tym: pn. ”Rozwój Usług Społecznych Edycja 2” zaplanowano 
kwotę 1 009 168,52 zł oraz pn. „Milanowskie Centrum Usług społecznych” kwotę 
904 192,99 zł, 
- oraz na pozostałe wydatki kwotę 18 196 zł (m.in. zakup energii, zakup usług 
pozostałych, opłaty administracyjne). 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
wydatki bieżące                                                                                                     8 167 zł 
 
Na wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 8 167 zł  
na realizację projektów socjalnych i innych usług. 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
wydatki bieżące                                                                                                 102 400 zł 
 
Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano: 
 
1. dotację podmiotową dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego 
wspomagania dziecka kwotę 65 000 zł, dotację podmiotową dla publicznej jednostki 
systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst na organizację zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kwotę 24 200 zł, dotację celową na zadanie 
pod nazwą „Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez 
integracyjnych, kolonii i obozów” kwotę 10 000 zł; 
2. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 3 200 zł. 
 
Dział 855 – Rodzina  
wydatki bieżące                                                                                             5 929 593 zł 
 
Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano: 
1. w rozdziale Świadczenia wychowawcze kwotę 13 000 zł na zwrot dotacji celowej 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości  
w raz z odsetkami,   
2. koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia 
społecznego kwotę 4 053 600 zł (w tym kwotę 10 600 zł zaplanowano na zwrot dotacji 
celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej 
wysokości wraz z odsetkami), z tego kwota 4 043 000 zł  pochodzi z dotacji z budżetu 
państwa na zdania zlecone, 
3. wydatki związane z programem Karta Dużej Rodziny kwotę 93 024 zł, z czego 
kwota 282 zł to środki z budżetu państwa na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań 
zleconych, 
4. wydatki związane ze wspieraniem rodzin kwotę 213 769 zł,  
5. wydatki dla rodzin zastępczych kwotę 45 500 zł, 
6. wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 70 700 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie częściowego kosztu pobytu w Domu Dziecka dzieci  
z Milanówka, 
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7. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia  rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 37 000 zł 
z dotacji z budżetu państwa na realizację zdania zleconego, 
8. na system opieki nad dziećmi do lat 3 na funkcjonowanie Żłobka Publicznego  
w Milanówku zaplanowano kwotę 1 403 000 zł. 

 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Wydatki bieżące                                                                                           12 643 030 zł 
Wydatki majątkowe                                                                                11 292 887,96 zł 
 
Na wydatki bieżące: 

1. w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 12 000 zł  na 
utrzymanie i remonty urządzeń kanalizacyjnych, 
2. związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 8 466 530 zł, z tego:                  
na utrzymanie PSZOK kwotę 10 250 zł, w ramach usług na odbieranie, transport, 
zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów zaplanowano kwotę 8 300 000 zł, na 
edukację ekologiczną 2 000 zł oraz  kwotę 154 280 zł na wynagrodzenie pracowników 
zajmujących się poborem opłaty śmieciowej, 
3. z zakresu oczyszczania miasta przeznaczono kwotę  407 000 zł, 
4. na utrzymanie  zieleni w mieście zaplanowano kwotę 372 000 zł, w tym na projekt 
współfinansowany ze środków z UE pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego 
poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” 
kwotę 192 000 zł, 
5. na zakup materiałów i wykonanie ekspertyzy w ramach ochrony powietrza i klimatu 
planuje się kwotę 17 000 zł, 
6. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrekultywowanego składowiska 
odpadów komunalnych Turczynek  planuje się kwotę 8 000 zł, 
7. związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznacza  się kwotę 100 000 zł, 
8. związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, 
konserwacją i remontami punktów świetlnych przeznacza się 3 160 000 zł, 
9. związane z ochroną środowiska tj. edukację ekologiczną i propagowanie działań 
proekologicznych (ulotki, poradniki dla mieszkańców) i inne działania związane  
z ochroną środowiska oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, ekspertyzy 
dendrologiczne zaplanowano kwotę 23 000 zł,  
10. w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami kwotę 12 500 zł, 
11. na dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska 
przeznacza się kwotę 15 000 zł, 
11. związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano 
kwotę 65 000 zł.  
 
Zaplanowano wydatki majątkowe pn.: 

1.  „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych”  kwotę 60 000 zł, 
2.  „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów 
zielonych na obszarze Gminy Milanówek” kwotę 11 225 175,96 zł – projekt 
współfinansowany ze środków z UE, 
3. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko” na 
kwotę 17 712 zł (realizacja zadania z udziałem środków z UE), 
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Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
wydatki bieżące                                                                                              2 163 700 zł 
wydatki majątkowe                                                                  12 231 122,93zł 
 
Wydatki bieżące planowane w ramach tego działu obejmują: 
 
1. dotację  podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości               
1 500 000 zł,  
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 460 000 zł,  
3. dotację celową na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 150 000 zł, 
oraz kwotę 23 700 zł na pozostałe wydatki (m.in. zakup usług, opłaty i składki),   
4. dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych” w wysokości 10 000 zł,  
sfinansowanie stypendiów i nagród z zakresu kultury w wysokości 10 000 zł oraz zakup 
usług w wysokości 10 000 zł. 
 

Zaplanowano wydatki majątkowe pn.: 

1. „Dotacja celowa dla partnerów projektu pn. Rewitalizacja willi Waleria 
w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” 
zaplanowano 1 600 000 zł (zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa  
i EOG), 
2.  „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Milanówku przy ulicy 
Marszałkowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” kwotę 334 122,93 zł, 
3. „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego 
miejsca edukacji kulturalnej” kwotę 10 292 000 zł, 
4. „Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Willi Turczynek” kwotę 5 000 zł. 
 
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 
chronionej przyrody 
wydatki bieżące                                                                                                   38 500 zł 
 
W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki na kwotę 38 500 zł na realizację 
programu ochrony środowiska Miasta Milanówka. 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna 
wydatki bieżące                                                                                                863 400 zł 
wydatki majątkowe                                                                   1 685 000 zł 
 
W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki: 

- na utrzymanie obiektów sportowych planuje się wykorzystać kwotę 200 400 zł 
(remonty, ubezpieczenie, zakup energii), 
- w ramach pozostałej działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości                   
663 000 zł, w tym: 64 000 zł m.in. na stypendia, nagrody i należne składki                              
na ubezpieczenie społeczne, 550 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń                            
na „Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć 
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów 
sportowych”, 49 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie 
miasta (ubezpieczenie, konserwacja). 
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Zaplanowano wydatki majątkowe pn.: 

1.  „Przebudowa skateparku w Milanówku” kwotę 1 685 000 zł – zadanie 
współfinansowane ze środków UE. 

 
 

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU 
MIASTA 

 
Na spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych pożyczek i obligacji                  
w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 2 677 577,94 zł - kwota rozchodów 
wynika z harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaciągniętych 
w latach ubiegłych oraz środki w wysokości  3 000 000 zł na wcześniejszą spłatę 
obligacji z PKO BP pierwotnie planowanych do spłaty w 2025 i 2026 roku. 
 
Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę 3 500 000 zł na spłatę odsetek                      
od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu 
w rachunku bieżącym. 
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