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PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ............... 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 17 października 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: 

a) w  dziale 600,  rozdziale 60016 §  6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu  

pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej,  

Olszowej, Wierzbowej i Długiej" o kwotę 33 942 zł, 

 

b) w  dziale 700,  rozdziale 70005 § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych i 

wprowadza się zadanie  pn. "Przebudowa elewacji i montaż nowych wyższych bram 

garażowych w budynku dla OSP w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18" na kwotę                

80 313 zł, 

 

c) w  dziale 754,  rozdziale 75412 §  6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu  

pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  z przeznaczeniem na 

wyposażenie OSP" o kwotę 5 000 zł, 
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d) w  dziale 855,  rozdziale 85505 §  6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu  

pn. "Utworzenie publicznego żłobka - adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18a w 

Milanówku" o kwotę 158 637 zł, 

 

e) w dziale 926, rozdziale 92695 § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku" o kwotę 20 000 zł. 

 

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 

3 do niniejszej uchwały"; 

 

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

otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 do uchwały; 

 

 

§ 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 758, rozdział 75801, § 2920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 207 902 

zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na podwyżki 

dla nauczycieli od dnia 1 września 2019 roku oraz wprowadzeniem świadczeń dla stażystów na 

start – pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej DWST-WSST.356.2885.2019.MS z dnia 17 

września 2019 roku; 

2) w dziale 900, rozdział 90001, § 0950 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 388 653 

zł z tytułu naliczenia kar dla wykonawcy wynikających z nieterminowego wykonania robót 

związanych z budową kanalizacji deszczowej (w dniu 26.09.2019 roku wystawiono 3 Noty 

Obciążeniowe dla wykonawcy na łączną kwotę 388 652,70 zł - środki te zostaną potrącone z 

wystawionych przez wykonawcę faktur i zostaną przekazane w terminie płatności za te faktury 

na konto dochodów Urzędu Miasta w październiku 2019 roku); 

 

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 596 555 zł. 

 

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

sposób: 

 

1) w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 

40002 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 55 000 zł – zaplanowane środki 

przeznaczone były na odprowadzanie ścieków z obiektu Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na 

Skraju 2a w Milanówku. Aktualnie SUW jest uruchomiony  i  co najmniej do końca roku ścieki 

nie będą z obiektu odprowadzane. Nie planuje również wydatków związanych z wykonywaniem 

ekspertyz dotyczących działu dostarczanie wody na które pierwotnie zaplanowano środki. Z 

uwagi na powyższe zmniejsza się plan wydatków; 

 

 

2) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 zwiększa się się plan wydatków 

bieżących o kwotę 50 000 zł - zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków 

na usługę przewozu osób miejską komunikacją autobusową w listopadzie 2019 r. (aktualna 

umowa z przewoźnikiem jest ważna do października br.). Konieczne jest rozpisanie nowego 

przetargu i zabezpieczenie wymaganych środków; w rozdziale 60014 zmniejsza się plan 

wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł - z uwagi na niewykorzystanie do końca roku środków 

pierwotnie zaplanowanych na wykonanie ekspertyz, analiz czy opinii dotyczących dróg 

powiatowych; w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 95 483 zł -  

pierwotnie zaplanowane środki na zakup znaków drogowych nie zostaną wykorzystane (wydatki 

związane z dostawą i montażem znaków drogowych przewidziane są w paragrafie dotyczącym 

usług), poza tym zaplanowane pierwotnie środki w tym rozdziale na przeprowadzanie naprawy 

systemu odwodnienia na ul. Wlot nie zostaną w całości wykorzystane, ponieważ naprawa ta 

pochłonie jedynie część zaplanowanych wcześniej środków. 
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W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 33 942 zł na zadaniu 

pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej,  

Olszowej, Wierzbowej i Długiej" (pkt 3 lit a) - jeszcze w 2019 roku zabezpiecza się środki na 

wynagrodzenie inspektora nadzoru przebudowy ul. Jesionowej, pozostała pierwotnie 

zaplanowana kwota nie będzie wydatkowana; 

 

3) w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003  zmniejsza się plan wydatków bieżących o 

kwotę 10 500 zł - zmniejszenie wynika z mniejszego zapotrzebowania na te środki niż pierwotnie 

zakładano; 

 

4) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków 

bieżących o kwotę 138 862 zł na planowane wypłaty odszkodowań i kosztów postępowań 

sądowych za grunty nabyte pod drogi publiczne - zgodnie z wyjaśnieniem referatu GN: 

„możliwość zmniejszenia środków zarezerwowanych na wypłatę odszkodowań za grunty nabyte 

pod drogi publiczne jest wynikiem przebiegu postępowania prowadzonego przez starostę 

grodziskiego w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty nabyte przez Gminę Milanówek na 

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dotyczących ulic 

Kochanowskiego i Uroczej w Milanówku.  

Szacunek ten opiera się m.in. na założeniu, że uda się  skutecznie złożyć u wojewody dokumenty 

oraz wniosek o stwierdzenie nabycia prawa własności gruntu pod ul. Kochanowskiego i Uroczą 

na podstawie przepisów art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną. 

Decyzja wydawana przez wojewodę na podstawie art. 73 ustawy jest decyzją deklaratoryjną i 

potwierdza jedynie skutek, jaki nastąpił z mocy samego prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., o ile 

określona droga publiczna była w tym czasie urządzona i była we władaniu zarządcy drogi. O 

przestrzennych granicach zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną rozstrzyga stan jej 

urządzenia lub sposób korzystania 31 grudnia 1998 r. Władanie winno być rozumiane jako 

pozostawanie danego gruntu w faktycznym władztwie publicznoprawnym,  dla udowodnienia tej 

przesłanki należy wykazać wykonywanie prac związanych m.in. z utrzymaniem drogi, jej 

konserwacją, modernizacją lub odśnieżaniem.  Ostateczne wytypowanie działek objętych 

wnioskiem o stwierdzenie nabycia własności gruntów poprzedzone jest wnikliwą analizą 

dokumentacji archiwalnej i wieczysto księgowej. W trakcie tej analizy na bieżąco korygowana 

jest ostateczna lista działek lub ich części przewidzianych do wydzielenia. Referat GN zakończył 

taką analizę dla wybranych ulic i przygotowuje się do zawarcia stosownych umów z 

wykonawcami prac geodezyjnych. Płatność przewidziana jest w 2020 r. dlatego możliwe jest 

zmniejszenie planu wydatków zarezerwowanych na ten cel w 2019 r. Należy jednak zastrzec, że 

w przypadku innego niż założony sposobu procedowania sprawy odszkodowań za grunty nabyte 

pod drogi publiczne przez starostę grodziskiego lub wojewodę mazowieckiego w sprawie 

stwierdzenia nabycia własności gruntu,  może pojawić się potrzeba uzupełnienia budżetu.” 

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35  000 zł zabezpieczając środki  

na wykonanie przesunięcie ogrodzenia na ul. Piasta w związku z budową parkingu przy 

Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Piasta 30 w Milanówku oraz na 
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opracowanie projektu koncepcji pasażu handlowego w Milanówku wzdłuż ul. Warszawskiej na 

odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Przeskok. 

W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80 313 zł i wprowadza 

się zadanie pn. "Przebudowa elewacji i montaż nowych wyższych bram garażowych w 

budynku dla OSP w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18" (pkt 3 lit b) – na wniosek 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku skierowany do Rady Miasta Milanówka (pismo z dnia 

24 września 2019 r.) wprowadza się wnioskowane zadanie inwestycyjne w wynajmowanym 

przez Gminę Milanówek budynku dla OSP. W umowie najmu Gminy Milanówek z OSP jest 

zawarty zapis, iż wynajmujący (czyli OSP) może wykonywać w budynku tylko drobne remonty, 

natomiast prace zaproponowane we wniosku mają charakter inwestycyjny (zwiększają wartość 

majątku), dlatego też realizacja wnioskowanego zadania inwestycyjnego jest możliwa przez 

właściciela nieruchomości czyli Urząd Miasta; 

 

5) w  dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków 

bieżących o kwotę 131 990 zł w tym: na wygrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000 zł oraz na 

pozostałe wydatki statutowe o kwotę 121 990 zł - zmniejszenie wynika z mniejszego 

zapotrzebowania na te środki niż pierwotnie zakładano; w rozdziale 71012 zmniejsza się plan 

wydatków bieżących o kwotę 58 633 zł -  pierwotnie zostały zaplanowane wydatki na wykonanie 

analiz oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań przed Wojewodą 

Mazowieckim dotyczącym nabycia z mocy prawa działek zajętych pod drogi gminne, jednak ze 

względu na szereg czynności poprzedzających szacowanie kosztów postępowania (w tym 

typowanie nieruchomości oraz ich analiza) nie było możliwe zrealizowanie zadania w jednym 

roku budżetowym, dlatego w roku 2019 planowane jest podpisanie umów, natomiast realizację 

wydatków planuje się w roku 2020; 

 

6) w  dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków 

bieżących o kwotę 53 500 zł - zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności wykonania 

przeglądu instalacji wentylacji w budynku C Urzędu Miasta Milanówka, aktualizacji projektu 

ww. instalacji wentylacyjnej, wykonania niezbędnych napraw instalacji oraz dostawy i montażu 

zamka elektrycznego w budynku C oraz na świadczenia pracownice w Urzędzie Miasta; w 

rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 500 zł na zakupy materiałów 

promocyjnych m.in. kartek bożonarodzeniowych oraz kalendarzy na 2020 rok;  

 

7) w  dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412  

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000 zł na zadaniu  pn. "Zakup nowego 

lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  z przeznaczeniem na wyposażenie OSP" (pkt 3 

lit c) – z uwagi iż kwota wydatku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym jest niższa 

od pierwotnie planowanej; w rozdziale 75412 zmniejsza się plan wydatków bieżących 

przeznaczonego na dotację dla OSP o kwotę 6 313 zł i przeznacza się na zadanie inwestycyjne 

"Przebudowa elewacji i montaż nowych wyższych bram garażowych w budynku dla OSP w 

Milanówku przy ul. Warszawskiej 18" zgodnie z pismem OSP z dnia 24 września 2019 roku; 

 

8) w  dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101  zwiększa się plan wydatków 

bieżących o kwotę 776 107 zł w tym, na podwyżkę wynagrodzenia dla nauczycieli szkół 

podstawowych o kwotę 641 107 zł oraz o kwotę 135 000 zł na dotacje dla niepublicznych szkół 
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podstawowych; w rozdziale 80103  zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie dotacji o 

kwotę  10 000 zł przeznaczonej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach 

podstawowych - zaplanowanie pierwotnie środki nie zostaną wydatkowane; w rozdziale 80104  

zwiększa się plan wydatków bieżących o 135 000 zł z przeznaczeniem na  wynagrodzenia w  

Przedszkolu Nr 1, w grupie dotacje zwiększa się plan o kwotę 197 000 zł z tego, dotację dla 

niepublicznych przedszkoli o kwotę 72 000 zł oraz dotację dla  przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną o kwotę 125 000 zł; w 

rozdziale 80149  zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 8 000 zł w 

tym, dotację dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 4 000 

zł oraz dotację  dla  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną 

niż JST lub osobę fizyczną o kwotę 4 000 zł; w rozdziale 80150  zwiększa się plan wydatków 

bieżących w grupie dotacje o kwotę 80 000 zł dla niepublicznych szkół podstawowych  dla dzieci 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki; w rozdziale 80150 zmniejsza się plan 

wydatków bieżących w grupie wygrodzenia o kwotę 19 700 zł z uwagi na niewykorzystania 

zaplanowanych pierwotnie środków; w rozdziale 80195  zmniejsza się plan wydatków 

bieżących w grupie dotacje o kwotę 8 000 zł - zadanie zostało zrealizowane (ogłoszono otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i 

młodzieży oraz zostały podpisane umowy na mniejszą kwotę niż pierwotnie zakładano) oraz 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 600 zł na zakup defibrylatora pediatrycznego dla Szkoły 

Podstawowej Nr 1; 

 

9)  w  dziale 852 - Pomoc publiczna, w rozdziale 85214  zwiększa plan wydatków bieżących o 

kwotę 8 000 zł na wypłaty zasiłków celowych, na zakup opału dla podopiecznych OPS; 

 

10)  w  dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395  

zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 4 320 zł na realizację projektu socjalnego  

„Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora”;  

 

11)  w  dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 zmniejsza się plan 

wydatków bieżących na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych o kwotę 15 405 zł (poprzez 

wykonanie zmian w grupie wynagrodzenia na wniosek jednostek oświatowych pomiędzy 

paragrafami zmniejszono plan o kwotę 36 005 zł i jednoczesne zwiększono o kwotę 20 600 zł) 

oraz w rozdziale 85415  zmniejsza się plan wydatków bieżących planowanych na stypendia dla 

uczniów o kwotę 5 000 zł - zmniejszenia wynikają z mniejszego zapotrzebowania na te środki niż 

pierwotnie zakładano; 

 

12) w  dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504  zmniejsza się plan wydatków bieżących o 

kwotę 7 320 zł - zmniejszenie wynika z mniejszego zapotrzebowania na te środki niż pierwotnie 

zakładano, w rozdziale 85505 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 158 637 zł na 
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zadaniu pn. "Utworzenie publicznego żłobka - adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 

18a w Milanówku" - zmniejszenie wynika z mniejszego zapotrzebowania na te środki niż 

pierwotnie zakładano; 

 

13)  w  dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł - zaplanowane pierwotnie środki na 

hurtowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych nie zostaną w całości wydatkowane 

w związku z brakiem podstaw prawnych, umożliwiających przeznaczenie pozostałych środków 

na ten cel; 

 

14)  w  dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 zmniejsza 

się plan wydatków bieżących na wygrodzenia bezosobowe o kwotę 30 0000 zł - w związku z 

brakiem informacji zwrotnej od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

sprawie uzgodnienia zawartości Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Milanówka zdecydowano 

o zmniejszeniu pierwotnie zaplanowanych środków (wykorzystanie planu zależne jest od działań 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków); w rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków 

bieżących w grupie dotacje o kwotę 8 000 zł na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych" w związku z dużym 

prawdopodobieństwem wpłynięcia ofert w trybie tzw. małego grantu; 

 

15)  w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków 

bieżących o kwotę 2 000 zł - zmniejszenie wynika z mniejszego zapotrzebowania na te środki niż 

pierwotnie planowano; w rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

20 000 zł na zadaniu pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku" (pkt 3 lit d) - 

zmniejszenie wynika z mniejszego zapotrzebowania na te środki niż pierwotnie zakładano; 

 

 

 Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę  596 555 zł. 

 
 


