
Milanówek, dn. 11.09.2020 r. 

  

 AUTOPOPRAWKA nr 1 

DO PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok 

1) W Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na 2020 rok" – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem                

nr 1 do niniejszej autopoprawki: 

1. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Ochrona zabytków              

i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł                        

i wprowadza się zadanie pn. "Prace remontowe i konserwatorskie budynku dawnego "Teatru 

letniego"" - w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na remont budynku 

dawnego Teatru letniego w Milanówku, powyższa kwota przeznaczona zostanie na zlecenie 

wykonania PFU, które jest niezbędnym elementem do złożenia wniosku na pozyskanie środków 

zewnętrznych w ramach konkursu RPO WM 2014-2020,  Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, 

typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów 

zabytkowych, RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20; 

2. zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe: w dziale 400 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 

Dostarczanie wody o kwotę 5 200 zł oraz o kwotę 14 800 zł w dziale Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, dziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -   

zgodnie z wnioskiem TOM aktualne plany nie przewidują wykorzystania w 2020 roku środków 

finansowych pierwotnie zaplanowanych; 

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

się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 20 000 zł. Jednocześnie w dziale 851 - 

Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków 

bieżących o kwotę 20 000 zł w celu zabezpieczenia środków na szczepienia przeciw grypie 

przeznaczonych dla mieszkańców Milanówka w wieku powyżej 65 roku życia i starszych w 

związku z dużym zainteresowaniem - zmniejszenie dotacji wynika z faktu zamknięcia 

prywatnego Żłobka Elmo na działalność którego pierwotnie zaplanowano dotację. 

 

2) Załącznik nr 3 „Zadania Majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki. 

3) Załącznik nr 5 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje 

brzmienie zgodnie z złącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki. 

4) W treści uchwały w §1 w pkt. 3) dopisuje się literę: 

o) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Ochrona zabytków i 

opieka nad zabytkami § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł i 

wprowadza się zadanie pn. "Prace remontowe i konserwatorskie budynku dawnego "Teatru 

letniego"". 

5) w Uzasadnieniu zmian wydatków zapis: 



„- 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;” 

otrzymuje brzmienie: 

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 -  

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadza  się plan wydatków bieżących 

na kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej KP PSP;” 

 

 


