
Projekt 

UCHWAŁA Nr .../..../22 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

  z dnia .................... 2022 roku 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok  

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

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)  Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:   

 

§ 1 

 

W uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta Milanówka Nr 472/LIV/21 z dnia 29 grudnia 

2021 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w dochodach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w wydatkach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.                                                  

        

        

       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka  

                          Jolanta Nowakowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

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

sposób: 

 

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

75495 – Pozostała działalność, § 0970 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 28 

422,57 zł  stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocowego  na pomoc dla uchodźców z 

Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy 6 

815,07 zł oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL 21 607,50 zł; 

 

2) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 0970 

wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 844 180 zł  stanowiącą wpłatę środków z 

Funduszu Pomocowego  na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na 

wypłatę świadczeń "300+" 153 000 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 15 680 

zł, bezpłatną pomoc psychologiczną 1 500 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie 

art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 672 000 zł, na realizację art. 26 ust.1 pkt1) 

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne 2 000 zł. 

 

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 872 602,57 zł. 

 

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

sposób: 

 

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

75495 – Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę 28 422,57 

zł pochodzący ze środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem  na pomoc dla 

uchodźców z Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek 

obywatelom Ukrainy kwota 6 815,07 zł oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o 

nadanie nr PESEL kwota 21 607,50 zł; 

 

2) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 844 180 zł  stanowiącą wpłatę środków z 

Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę 

świadczeń "300+" 153 000 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 15 680 zł, 

bezpłatną pomoc psychologiczną 1 500 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie 

art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 672 000 zł,  wypłatę świadczeń pieniężnych na 

podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 672 000 zł, na realizację art. 26 ust.1 

pkt1) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne 2 000 zł. 

 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 872 602,57 zł. 


