
  

Projekt 

 

UCHWAŁA Nr …/……/23 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …. lutego 2023 roku 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok  

 

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

gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

W uchwale budżetowej na rok 2023 Miasta Milanówka Nr 601/LXXVI/22 z dnia 20 grudnia 

2022 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w dochodach budżetu na 2023 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w wydatkach budżetu na 2023 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

 

3) w zadaniach majątkowych w 2023 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących 

zmian: 

- w dziale 400, w rozdziale 40002, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 

27 000,00 zł na zadanie pn.: „Wykup wodociągów w ulicach gminnych”; 

- w dziale 600, w rozdziale 60013, § 6300 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 

12 656,70 zł na zadanie pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Brwinów na przebudowę 

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

sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719”; 

- w dziale 600, w rozdziale 60016, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 

1 640 000,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez 

budowę parkingów ”Parkuj i jedź”; 

- w dziale 600, w rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

1 440 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi 

publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, 



  

Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, 

Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)”; 

- w dziale 801, w rozdziale 80101, § 6050  zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

39 656,70 zł na zadanie pn.: „Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole 

Podstawowej nr 2 składającego  się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali czytelni 

szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynku 

sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego 

pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego 

budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnych inf. tech”; 

- w dziale 900, w rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

170 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w ulicy 

Gombrowicza i w ul. Grudowskiej”; 

- w dziale 900, w rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

30 000,00 zł na zadanie pn.: „Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. 

Podgórnej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, 

Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej”; 

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 

3 do niniejszej uchwały. 

 

5) Załącznik nr 1 pn.: "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 

2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr  4 do uchwały. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Miasta Milanówka  

 

        Piotr Napłoszek 


