
Milanówek, dnia 28.02.2020 r. 

 

 Autopoprawka do projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2020 rok 

 

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

sposób: 

 

1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 

75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących na dotacje 

celowe dla OSP o  kwotę 15 979 zł i przeznacza się te środki na  zwiększenie planów 

wydatków majątkowych z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Milanówku”. 

 

Na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dla 

OSP zaplanowano w 2020 roku kwotę 160 000 zł. Po przeprowadzonym przetargu kwota ta 

okazała się niższa od ofert jakie wpłynęły dnia 24.02.2020 r. do Urzędu Miasta Milanówka.  

W związku z powyższym proponuje się brakującą  kwotę  15 979 zł przenieść z dotacji 

celowej dla OSP Milanówek. 

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 

75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków majątkowych  na 

zadanie „Zakup podnośnika/drabiny pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Milanówku” o kwotę 200 000 zł i przeznacza się te środki na nowe zadanie „Projekt 

wraz z kosztorysem przebudowy i termomodernizacji  budynku strażnicy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Milanówku”. 

 

Po przeprowadzonej ekspertyzie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Warszawskiej 

18 stwierdzono poważne zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu. Szczegółowy opis stanu 

technicznego znajduje się w „Ekspertyzie technicznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

Milanówek ul. Warszawska 18”, którą Państwo Radni otrzymali 10.02.2020 roku. Jednostka 

OSP w Milanówku w ciągu ostatnich lat wyjeżdżała do akcji około 250 razy rocznie. 

Statystyka pokazuje do jak wielu zdarzeń są dysponowani druhowie z OSP Milanówek. 

Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku jest niezbędna do dalszego 

funkcjonowania jednostki. Wyłączenie z działalności bojowej jedynej jednostki  OSP w 

Milanówku znacznie osłabi i pogorszy stan bezpieczeństwa  mieszkańców w Milanówku.   

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się plan wydatków majątkowych 

na zadanie pn.: "Dostawa wraz z montażem pompy ściekowej w przepompowni 

"Topolowa" w Milanówku" w kwocie 40 000 zł. 

4) W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz, 

rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków bieżących o 

kwotę 40 000 zł. 

 

 Wynika to z powodu awarii aktualnej pompy, co zagraża funkcjonalności przepompowni 

"Topolowa". Z uwagi na fakt, że aktualne potrzeby w zakresie funkcjonowania gminnego 



systemu wodociągowego nie wiążą się z koniecznością angażowania znaczących środków 

finansowych, zasadnym jest obniżenie planu wydatków i przekazanie przedmiotowej sumy na 

poczet zakupu pompy kanalizacyjnej przeznaczonej do montażu w punkcie na ul. Topolowej.  

2. Tabela nr 2 "Wydatki 2020 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej autopoprawki. 

 

 

3. Tabela nr 3 "Zadania majątkowe w 2020 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki. 

  

4. Do projektu uchwały dodaje się Załącznik nr 1a "Dotacje dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 

nr 3 do niniejszej autopoprawki. 

 

5. Tekst projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

autopoprawki. 

 


