
                 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 60004, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. 

"Zakup 3 autobusów na potrzeby regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym" w 

kwocie 910 000 zł;  

b) w  dziale 600,  rozdziale 60016, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. 

"Zakup 3 wozów asenizacyjnych w celu wypompowania i wywozu wody po opadach atmosferycznych z 

terenu miasta Milanówka"  w  kwocie 460 000 zł;  

c) w  dziale 700,  rozdziale 70004, § 6210 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. 

"Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKIM w Milanówku"  o kwotę 249 593 zł;  

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

niniejszej uchwały"; 

5) tabela Nr 1 „Dotacje dla jednostek  sektora finansów publicznych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie 

zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

§ 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 



UZASADNIENIE 

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

1) w dziale 758, rozdziale 75814, § 6290  wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokości 1 

619 593 zł stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów 

otrzymanych w bieżącym roku na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego.  

 

 

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

  

- w dziale 600  - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy wprowadza się 

plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup 3 autobusów na potrzeby regularnego przewozu osób 

w publicznym transporcie zbiorowym" w kwocie 910 000 zł. Autobusy zostaną wykorzystane do 

przewozu osób w ramach miejskiej komunikacji. Zgodnie z analizą organizacji transportu publicznego 

zakup własnych autobusów w kilkuletniej perspektywie czasowej pozwoli zaoszczędzić środki finansowe. 

W 2019 roku Gmina przeznaczyła na transport publiczny świadczony przez prywatnych przewoźników 

469 658,08 zł;   

 

- w dziale 600  - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi gminne wprowadza się plan wydatków 

majątkowych na zadanie pn. "Zakup 3 wozów asenizacyjnych w celu wypompowania i wywozu wody po 

opadach atmosferycznych z terenu miasta Milanówka" w kwocie 460 000 zł. 

Zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup 3 wozów asenizacyjnych, które posłużą do 

wypompowania i wywozu wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta Milanówka. Aktualnie 

zadanie to realizowane jest przez prywatne firmy, wybierane na czas określony w toku kolejnych 

postępowań przetargowych. Rozliczenie ich usług odbywa się w formie wynagrodzeń ryczałtowych i nie 

jest uzależnione przez ilość opadów atmosferycznych. Posiadanie własnych beczkowozów w kilkuletniej 

perspektywie czasowej pozwoli zaoszczędzić Gminie Milanówek środki finansowe. Należy zaznaczyć, że 

w bieżącym roku, opłacając usługi prywatnych wykonawców, Gmina przeznaczy na wypompowanie 

wody z terenu miasta ok. 300.000,00 zł brutto; 

 

c) w  dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,  rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Dofinansowanie inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych dla ZGKIM w Milanówku" o kwotę 249.593 zł. ZGKiM planuje wydać 

powyższe środki na kostkę brukową wyłożoną na terenie kąpieliska miejskiego w kwocie 101 844 zł, na 

infrastrukturę uzdatniania i cyrkulacji wody basenowej na brodziku miejskim w kwocie 73 800 zł, na 

przebudowę ulicy Leśny Ślad w kwocie 73 949 zł. 

 
 


