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    PROJEKT 

UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA MILANÓWKA 

    z dnia               2020 r. 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c 

ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:   

§ 1. 

 

W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Milanówka Nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 

roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w dochodach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w wydatkach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

 

3) w zadaniach majątkowych w 2020 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących 

zmian: 

 

a) w  dziale 600,  rozdziale 60013, § 6300 wprowadza się plan wydatków majątkowych na 

zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. 

Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 

719" w kwocie 25 000 zł;  

 

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

zadaniu pn. "Przebudowa ul. Spacerowej"  o kwotę 10 000 zł;  

 

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

zadaniu pn. "Przebudowa ul. Grodeckiego,  Parkowej"  o kwotę 30 000 zł;  

 

d) w  dziale 754,  rozdziale 75412, § 6050 zadanie pn. "Projekt wraz z kosztorysem przebudowy 

i termomodernizacją budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku" otrzymuje 
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nazwę: "Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku" ;  

 

e) w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 usuwa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: 

Zakup podnośnika/drabiny pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku w kwocie 

400.000 zł; 

 

f) w  dziale 801,  rozdziale 80101, § 6050 zadanie pn. "Przebudowa budynku Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Milanówku " otrzymuje nazwę: "Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 

2 w Milanówku";  

 

g) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn.: "Adaptacja pomieszczenia na salę integracji sensorycznej wraz z wyposażeniem w Szkole 

Podstawowej Nr 1" o kwotę 13 567 zł; 

 

h) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn. "Modernizacja pomieszczenia sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1" o kwotę 

15.000 zł; 

 

i) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn. "Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1" o kwotę 25 000 zł; 

 

j) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego" o kwotę 

123.000 zł; 

 

k) w  dziale 900,  rozdziale 90001, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn. "Dostawa wraz z montażem pompy ściekowej w przepompowni „Topolowa” w Milanówku" 

w  kwocie 40 000 zł;  

 

l) w  dziale 900,  rozdziale 90001, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na 

zadanie pn. "Dostawa wraz z montażem pompy ściekowej w przepompowni „Polna” w 

Milanówku" w  kwocie 98 000 zł;  

 

ł) w  dziale 900,  rozdziale 90015, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na 

zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulic gminnych” w Milanówku" w  kwocie 150 000 zł;  

 

m) w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na 

zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia na boisku "C" kompleksu sportowego Milan w 

Milanówku" w kwocie 100 000 zł; 

 

n) w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050  usuwa się zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja 
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pomieszczenia magazynu sportowego CSiR Grudów" w kwocie 15 000 zł; 

 

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 

3 do niniejszej uchwały"; 

 

5) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z 

załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

 

6) tabela Nr 1a „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok” 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 

 

7) Paragraf 3, punkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w 

kwocie 6 322 978,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w 

kwocie 4.668 137,06 zł, z pożyczki w kwocie 1 319 592,86 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 

335.249 zł. 

 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 514 841,86 zł i rozchody budżetu w 

łącznej kwocie 6 191 862,94 zł. "; 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.                                                          

             Przewodniczący Rady Miasta Milanówka  

 

                                                     Kamil Bialik 
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UZASADNIENIE 

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

sposób: 

1) w dziale 750, rozdziale 75023, § 2057  zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 

25 829 zł stanowiących dotacje ze środków UE przeznaczonych na projekt DOMO-EC, są to 

środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w II półroczu 2019 roku; 

 

2) w dziale 852, rozdziale 85214, § 0940  wprowadza się plan dochodów bieżących w 

wysokości 3 600 zł pochodzących z refundacji, dokonanej przez inny OPS, wydatków 

pokrywanych ze środków Wojewody, a dotyczących zasiłków okresowych; 

 

3) w dziale 852, rozdziale 85230, § 0940  wprowadza się plan dochodów bieżących w 

wysokości 2 500 zł pochodzących z refundacji, dokonanej przez inny OPS, wydatków 

pokrywanych ze środków Wojewody, a dotyczących pomocy w formie posiłków w ramach 

programu "Posiłek w szkole i w domu"; 

 

4) w dziale 855, rozdziale 85505, § 0830  zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę w 

wysokości 53 000 zł pochodzących z wpływów z usług w Żłobku Publicznym z powodu 

pandemii COVID-19; 

 

5) w dziale 855, rozdziale 85505, § 0920  wprowadza się plan dochodów bieżących w 

wysokości 700 zł pochodzących z odsetek na rachunku bankowym w Żłobku Publicznym; 

 

6) w dziale 852, rozdziale 85505, § 0970  wprowadza się plan dochodów bieżących w 

wysokości 150 zł pochodzących z  różnych dochodów w Żłobku Publicznym. 

 

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę  20 221 zł. 

 

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

sposób: 

 

-  w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 

wprowadza  się plan wydatków majątkowych (par. 1 ust. 3 lit. a) na zadania pn.: "Przebudowa 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową 

sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719" na kwotę 25 000 

zł. 

Zmiana w budżecie wynika z konieczności przebudowy skrzyżowania na ul. Królewskiej i 

Brwinowskiej. Przedmiotowa inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, podwyższy 

poziom płynności komunikacyjnej, która w dobie wzrastającego natężenia ruchu pojazdów ulega 
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systematycznemu pogorszeniu, usprawni łączność między Brwinowem, Podkową Leśną a 

Milanówkiem, wpływając korzystnie na rozwój miast oraz poprawiając komfort życia zarówno 

mieszkańców, jak i przyjezdnych.  

Na etapie projektowania powołane zostanie Partnerstwo z Gminą Brwinów jako Liderem. 

Partnerami Gminy Brwinów będą Miasto Milanówek, Miasto Podkowa Leśna oraz Powiat 

Grodziski. Lider Partnerstwa wybierze wykonawcę i zleci opracowanie dokumentacji 

projektowej. Członkowie Partnerstwa z Gminą Brwinów poniosą wyłącznie koszty dokumentacji 

projektowej szacowanej na kwotę 100.000 zł w następujących proporcjach: 

Powiat Grodziski – 40% 

Miasto Milanówek – 25% 

Miasto Podkowa Leśna – 25% 

Gmina Brwinów – 10%. 

W zamian za pomoc rzeczową w postaci dokumentacji projektowej Województwo Mazowieckie 

zobowiązane będzie do realizacji zadania objętego pomocą rzeczową. Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich poniesie całkowite koszty realizacji inwestycji;  

 

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

się plan wydatków bieżących o kwotę 87 900 zł. 

Plany nie przewidują wykorzystania wszystkich środków zabezpieczonych na ekspertyzy (-

127.900 zł).  

Zwiększenie planu wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na poczet realizacji 

posiadanych projektów stałej organizacji ruchu w Milanówku. Polegać będą np. na 

wprowadzeniu elementów uspokojenia ruchu na ul. Brzozowa/Warszawska. Nowe organizacje 

ruchu mają być wprowadzane na przełomie III i IV kwartału 2020 roku ( +40 000 zł); 

 

- w dziale 600  - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne  usuwa się 

plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.:  

"Przebudowa ul. Spacerowej"(par. 1 ust. 3 lit. b)  o kwotę 10 000 zł,  

"Przebudowa ul. Grodeckiego,  Parkowej"(par. 1 ust. 3 lit. c)  o kwotę 30 000 zł.  

Z uwagi na odstąpienie od realizacji zadań w 2020 r. zmniejszeniu ulega plan wydatków. 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Spacerowej, Grodeckiego,  

Parkowej" zostanie zlecone w 2021 r.  

 

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 - 

Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z 

przeznaczeniem na sfinansowanie służb ponadnormatywnych, zapewniających większą 

skuteczność oraz zmniejszenie czasu reakcji Policji na zgłoszenia mieszkańców; 

  

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 -  

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadza  się plan wydatków bieżących 

na kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej KP PSP; 
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- w  dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  rozdziale 75412 

Ochotnicze straże pożarne, § 6050 zadanie pn. "Projekt wraz z kosztorysem przebudowy i 

termomodernizacją budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku" otrzymuje 

nazwę: "Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku" (par. 1 ust. 3 lit. d). 

Wprowadzenie do budżetu wskazanego zadania wynika z możliwości pozyskania na budowę 

strażnicy środków zewnętrznych, które pokryją istotną część kosztów inwestycji (maksymalna 

kwota dofinansowania wynosi 4.000.000,00 zł). Dodatkowo, wybudowana strażnica będzie 

siedzibą innych jednostek organizacyjnych, m. in. straży miejskiej. Z uwagi na powyższe podjęta 

została decyzja o budowie nowej strażnicy a nie remoncie starej siedziby Ochotniczej Straży 

Pożarnej, która nie jest dostosowana do pełnienia dodatkowych funkcji. W roku 2020 zostanie 

wykonana dokumentacja projektowa, stąd też konieczna jest zmiana nazwy zadania 

inwestycyjnego;   

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

Ochotnicze straże pożarne usuwa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Zakup 

podnośnika/drabiny pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” w kwocie 

400.000 zł z powodu zmiany priorytetów funkcjonowania jednostki OSP w Milanówku (par. 1 

ust. 3 lit. e);  

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa  się 

plan wydatków bieżących o kwotę 798 567 zł z tego, o kwotę 730 000 zł na wynagrodzenia dla 

nauczycieli w trzech Szkołach Podstawowych w związku z podwyżką oraz o kwotę 68 567 zł z 

przeznaczeniem na zakup usług remontowych w hali sportowej w SP Nr 1. Remont hali jest 

konieczny z uwagi na bezpieczeństwo korzystających z niej dzieci oraz osób dorosłych - 

wynajmujących halę. Lakier, pokrywający parkiet wytarł się praktycznie w całości co powoduje, 

że nawierzchnia jest niebezpiecznie śliska, a poszczególne klepki pękają, rozwarstwiają się na 

skutek czego użytkownicy hali narażeni są na wbijanie się kawałków drewna w 

kończyny.  Powierzchnia podłogi nigdy nie była remontowana (hala ma  12 lat) w całości. W 

ubiegłym roku wykonano jedynie kilka napraw bez których dalsze użytkowanie hali byłoby 

niemożliwe. Posiadane przez szkołę środki na rachunku dochodów własnych, otrzymane 15 000 

zł z rezerwy na  remont oraz przesunięcie ww. środków z inwestycji pozwoliłoby na całkowity 

remont podłogi hali sportowej i poprawiłoby komfort oraz bezpieczeństwo osób uprawiających 

sport w hali; 

 

- w  dziale 801,  rozdziale 80101, § 6050 zadanie pn. "Przebudowa budynku Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Milanówku " otrzymuje nazwę: "Budowa budynku Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Milanówku" (par. 1 ust. 3 lit. f). Z uwagi na fakt, że aktualny układ Szkoły Nr 2 nie 

zapewnia należytego poziomu funkcjonalności budynku, którego przebudowa wiązałaby się z 

licznymi trudnościami i koniecznością dostosowania obiektu do istniejących przepisów prawa 
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budowlanego, za rozwiązanie korzystniejsze i bardziej praktyczne, gwarantujące wymaganą 

funkcjonalność szkoły, uznano koncepcję budowy nowego obiektu.  

Z uwagi na powyższe wnosi się o zmianę nazwy zadania inwestycyjnego;  

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejsza się 

plan wydatków majątkowych o kwotę 53 567 zł przeznaczonych na następujące zadania pn.: 

"Adaptacja pomieszczenia na salę integracji sensorycznej wraz z wyposażeniem w Szkole 

Podstawowej Nr 1" o kwotę 13 567 zł (par. 1 ust. 3 lit. g), 

"Modernizacja pomieszczenia sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1" o kwotę 15 

000 zł (par. 1 ust. 3 lit. h), 

"Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1" o kwotę 25 000 zł (par. 1 ust. 

3 lit. i). 

Powodem zdjęcia środków zaplanowanych na projekt dachu szkoły jest planowana 

termomodernizacja budynku szkolnego, w związku z czym zachodzi obawa, że wykonany 

projekt dachu może nie być spójny z przewidywanymi pracami termomodernizacyjnymi - czyli 

niepotrzebny. Rezygnacja z modernizacji sklepiku szkolnego wynika z obecnej sytuacji 

związanej z pandemią koronawirusa. Przede wszystkim nie wiadomo kiedy i  na jak długo dzieci 

wrócą do szkoły, a ponad to jakie będą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie 

prowadzenia sklepików szkolnych i czy w ogóle będą mogły być prowadzone.  

W związku z obecną sytuacją niektórzy wykonawcy obniżyli swoje usługi, skutkiem czego 

powstały oszczędności w wykonaniu prac zaplanowanych w ramach adaptacji pomieszczenia na 

salę integracji sensorycznej oraz modernizacji magazynu CSIR GRUDÓW, dlatego te środki 

proponuje się przesunąć na remont hali sportowej;    

 

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej zwiększa  się 

plan wydatków bieżących o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

przeznaczonych na odpłatność za pobyt mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy 

społecznej w okresie lipiec - grudzień 2020 r.; 

 

- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza  

się plan wydatków bieżących o kwotę 506 000 zł przeznaczonych na Żłobek Publiczny w 

Milanówku, który rozpoczął  działalność statutową z dniem 1 lutego 2020 roku (Uchwała Rady 

Miasta Milanówka Nr 144/XII/19 z dnia 28 listopada 2019 roku). W połowie marca 2020 roku 

została ogłoszona pandemia COVID-19. To uniemożliwiło realizację założonych w planie zadań, 

a  tym samym zmniejszyło zapotrzebowanie na środki;   

 

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w  planie wydatków majątkowych dokonuje się 

następujących zmian: 

- zmniejsza się o 123.000 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach 

Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego" (par. 1 ust. 3 lit. j). Plany nie przewidują 
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wykorzystania wszystkich środków zabezpieczonych na to zadanie; 

- usuwa się zadanie "Dostawa wraz z montażem pompy ściekowej w przepompowni 

"Topolowa" w Milanówku" w kwocie 40 000 zł (par. 1 ust. 3 lit. k); 

- wprowadza się zadanie "Dostawa wraz z montażem pompy ściekowej w przepompowni 

"Polna" w Milanówku" w kwocie 98 810 zł (par. 1 ust. 3 lit. l). 

W związku z naprawą pompy ściekowej przez MPWiK w przepompowni przy ul. „Topolowa” w 

Milanówku, w wyniku czego przywrócono pełną funkcjonalność obiektu, bezzasadnym staje się 

realizacja powyższej inwestycji. Przeprowadzony przez Milanowskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji przegląd infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wykazał 

natomiast zużycie elementów wyposażenia przepompowni ścieków „Polna” przy ul. 

Rososzańskiej w Milanówku. W celu poprawy stanu technicznego obiektu oraz zapewnienia 

bezpiecznej eksploatacji przepompowni niezbędna jest wymiana zużytych pomp, połączona z 

montażem prowadnic wraz ze stopami sprzęgającymi oraz zastawy kanałowej wraz z trzpieniem; 

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - 

Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa  się plan wydatków bieżących o kwotę 58 910 

zł z przeznaczeniem na  zabezpieczenie środków na  obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych budowanego w ramach projektu pn. "Budowa punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek" współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki 

niezbędne są do zabezpieczenia funkcjonowania  PSZOK w miesiącach od sierpnia do grudnia 

2020 r. Zgodnie z założeniami w/w projektu obsługa PSZOK odbywać się będzie 5 dni 

w tygodniu, w tym w sobotę;  

 

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków majątkowych o 150 000 zł. Zmiana 

wynika z potrzeby utworzenia zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i modernizacji 

infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Milanówek (par. 1 ust. 3 lit. ł). Zadanie to 

będzie obejmowało montaż lamp fotowoltaicznych na ul. Bratniej oraz budowę oświetlenia 

ulicznego na ul. Marzeń. Gmina dysponuje projektem budowlanym inwestycji z przyjętym bez 

sprzeciwu zgłoszeniem zamiaru robót. Należy zaznaczyć, że ul. Marzeń jest jedną z najdłuższych 

i najsilniej zabudowanych ulic w Milanówku, które są pozbawione tak ważnego z punktu 

widzenia bezpieczeństwa drogowego systemu oświetlenia ulicznego;  

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała 

działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 900 zł z przeznaczeniem na 

zabezpieczenie udziału własnego gminy - na udzielenie dotacji dla Polskiego Związku 

Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy MILANÓWEK. Gmina Milanówek podpisała umowę 

z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego o udzieleniu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
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Działkowców MAZOWSZE 2020”. Na podstawie powyższej umowy Województwo 

zobowiązuje się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 

nieprzekraczającej 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania;  

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe  wprowadza się zadanie 

inwestycyjne w kwocie 100 000 zł pn. "Modernizacja oświetlenia na boisku "C" kompleksu 

sportowego Milan w Milanówku" (par. 1 ust. 3 lit. m). Zmiana w budżecie wynika z potrzeby 

modernizacji słupów oświetleniowych boiska C, zlokalizowanego na terenie kompleksu 

sportowego KS Milan. Modernizacja będzie polegała na wymianie starych opraw na 

energooszczędne lampy typu LED. Wymiana ta pozwoli na realne oszczędności środków 

finansowych przeznaczonych na opłaty za zużycie energii elektrycznej – oświetlenia na terenie 

kompleksu sportowego KS Milan; 

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe usuwa się zadanie 

inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczenia magazynu sportowego CSiR Grudów" w 

kwocie 15 000 zł (par. 1 ust. 3 lit. n). W związku z obecną sytuacją niektórzy wykonawcy 

obniżyli swoje usługi, skutkiem czego powstały oszczędności w wykonaniu prac zaplanowanych 

w ramach modernizacji magazynu CSIR GRUDÓW, a koszt ich wykonania poniżej 10 000 zł nie 

kwalifikuje tych robót do wydatków majątkowych. 

 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę  269 010 zł. 

  

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta pochodzące z wolnych środków o kwotę 

289 231 zł.  

Ponadto w wyniku zmian w budżecie zwiększa się deficyt w 2020 roku i wynosi 6 322 978,92 

zł.    

 

 


