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Projekt 

UCHWAŁA Nr .................       

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r poz. 506) oraz art. 211, 212, 214 i 233  ustawy z dnia     

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)  Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje:   

§ 1. 

 

W uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Milanówka Nr 24/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w dochodach budżetu na 2019 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie                     

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w wydatkach budżetu na 2019 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie                   

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

 

3) w zadaniach majątkowych w 2019 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących 

zmian: 

wprowadza się plan w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050  na kwotę 85 000 zł na zadanie                   

pn. "Modernizacja budynku przy ul. Podgórnej 49 poprzez wymianę stolarki okiennej                                 

o podwyższonych parametrach izolacyjnych"; 

 

4) załącznik nr 1 pn."Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych                        

na 2019 rok" i załącznik nr 1a pn."Dotacje dla spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok" 

otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały; 

 

5) Paragraf 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 "2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej                     

i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 1 083 124,10 zł, w tym dotacje: 

a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania terenu basenu miejskiego – 81 801 zł; 

b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 221 750  zł; 
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c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi 

przez zakład na rzecz miasta – 364 000 zł; 

d)  z tytułu dopłaty do usług bieżącego utrzymania dróg gminnych - 348 800 zł; 

e)  z tytułu dopłaty do usług pielęgnacji zieleni - 66 773,10 zł.";  

 

6) Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego                 

w następujący sposób: 

zwiększa się przychody o kwotę 17 750 zł, 

zwiększa się koszty o kwotę 17 750 zł.      

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.                                                                                                            

                      Przewodnicząca 

                         Rady Miasta Milanówka  

              Janina Moława 
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UZASADNIENIE 

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

sposób:   

1) w dziale 710, rozdziale 71012, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 000 

zł z tytułu wpływów z różnych opłat z zakresu geodezji i kartografii;  

 

2) w dziale 750, rozdziale 75023, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 491 

zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i PUP;  

 

3) w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 

112.759 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku ze sporządzeniem 

korekt deklaracji VAT-7 dla Urzędu Miasta za okresy przeszłe przy zastosowaniu współczynnika 

czyli proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT;  

 

4) w dziale 756, rozdziale 75618, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 000 

zł z tytułu wpływów z opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem USC; 

 

5) w dziale 852, rozdziale 85219, § 0960 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 000 

zł z tytułu wpływów z darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wydatki dla OPS w 

Milanówku; 

 

6) w dziale 855, rozdziale 85502, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16 000 

zł z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych w latach  ubiegłych świadczeń 

rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.  

 

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 139 250 zł. 

       

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

sposób: 

 

1) w dziale 700, rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 750 zł z przeznaczeniem na dotacje 

przedmiotowe z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych dla ZGKiM - 

zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na prace remontowe w budynku przy ul. 

Wylot 6 zgodnie z decyzją 169/18 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie 

Grodziskim; 

 

2) w  dziale 750,  rozdziale 75023  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł 

na utrzymanie Urzędu Miasta oraz o kwotę 20 805 zł z przeznaczeniem na zakup usług 

związanych z odzyskaniem VAT-u; 
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3) w  dziale 750,  rozdziale 75075  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 558 zł z  

przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów promocyjno- 

reklamowych miasta Milanówka m.in. dedykowanych obchodom 100-lecia Gminy Milanówek; 

 

4) wprowadza się plan w dziale 801, rozdziale 80104 na kwotę 85 000 zł na zadanie pn. 

"Modernizacja budynku przy ul. Podgórnej 49 poprzez wymianę stolarki okiennej o 

podwyższonych parametrach izolacyjnych". Środki na to zadanie pochodzą  ze zmniejszenia 

planu wydatków przeznaczonego na remonty w Przedszkolu Nr 1; 

 

5) w  dziale 801, rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73 019 zł na 

oświatę. Środki przeznacza się dla Referatu Oświaty na  dotacje dla szkół niepublicznych z 

terenu Milanówka - 73 019 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

 

6) w  dziale 801,  rozdziale 80195  zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 190 zł. 
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia 

wiedzy wśród dzieci i młodzieży. Podpisano umowy na łączną kwotę 15 810 zł. Zadanie zostało 

zrealizowane; 

 

7) w  dziale 851,  rozdziale 85195  zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13 370 zł. 
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Podpisano umowy na łączną kwotę 

20.630 zł. Zadanie zostało zrealizowane; 

 

8) w  dziale 851,  rozdziale 85195  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 400 zł z 

przeznaczeniem na wykonanie badań dentysometrycznych dla mieszkańców Milanówka 

zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 15/V/19 Rady Seniorów Miasta Milanówka z dnia 15 kwietnia 

2019 roku; 

  

9) w dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł z  

przeznaczeniem na wydatki dla OPS w Milanówku (zgodnie z darowizną pieniężną); 

 

10) w dziale 855, rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 000 zł 

z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych w latach  ubiegłych świadczeń rodzinnych, 

opiekuńczych, pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców; 

 

11) w dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy elementów iluminacji świątecznej 

zamieszczonej w mieście; 
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12) w dziale 900, rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 002 zł  

przeznaczonych na  dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska. 

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Zadanie zrealizowano w całości;  

 

13) w dziale 926, rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 720 zł 

przeznaczonych na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy oraz otwarty konkurs 

ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach realizacji zadania ogłoszono nabór 

wniosków. Podpisano umowy na łączną kwotę 564 280 zł. Zadanie zrealizowano w całości.  

 

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 139 250 zł. 

 
 


