
Autopoprawka nr 2 z dnia 26.01.2023 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie 

2023 roku dot. zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne 

 

1. dopisuje się zmiany w załączniku nr 2 Wydatki: 

- w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 

wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 12 656,70,00 zł na zadanie pn.: 

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewska z ul. Brwinowską 

wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719”. 

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy 

Brwinów, która w roku 2022 nie została w pełni wykorzystana ze względu na przesunięcie 

zakończenia realizacji projektowania skrzyżowania na rok 2023. Dotacja w niewykorzystanej 

kwocie została zwrócona na konto Gminy Milanówek. 

- w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa 

się plan wydatków majątkowych o kwotę 310 000,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa jakości 

powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów ”Parkuj i jedź””. Zmiana o tę 

kwotę podyktowana jest potrzebą wykonania remontu skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą 

Brzozową bezpośrednio przylegającego do terenu budowy parkingu pomiędzy ulicami Brzozową 

i Smoleńskiego. Przy skrzyżowaniu tym funkcjonują dwie niepubliczne szkoły podstawowe, 

prowadzi przez nie także intensywnie wykorzystywany ciąg pieszy prowadzący z centrum miasta 

, poprzez kładkę nad torami PKP do szkoły znajdującej się przy ulicy Żabie Oczko. W stanie 

obecnym skrzyżowanie i chodniki wykazują znaczny stopień wyeksploatowania. Przebudowa 

ulicy Warszawskiej prowadzona w ramach budowy parkingów nie obejmuje swoim zakresem 

budowy progów zwalniających. Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest wyniesienie 

skrzyżowania i odtworzenie chodników w jego obrębie. Zakładane jest zlecenie tego zadania 

Wykonawcy robót związanych z budową parkingu, który ma już na miejscu park maszynowy i 

urządzony plac budowy. Wnioskowana kwota zlecenia wynika z kalkulacji przedłożonej przez 

tego Wykonawcę z tym zastrzeżeniem, że trwają jeszcze negocjacje dotyczące zakresu i wyceny 

robót. Jednocześnie w tej samej klasyfikacji zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

322 656,70 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)”. Zmiana wynika z 

konieczności przesunięcia środków na zadanie pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT 

WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”” oraz zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewska z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej 

w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719”. 

 

Plan wydatków nie zmienia się. 

 



Po dokonaniu zmian z autopoprawki z dnia 26.01.2023 roku w projekcie URM w sprawie zmian 

w budżecie w Tabeli WPF wydatki majątkowe bilansują się - zmniejszają się i zwiększają o 

kwotę 12 656,70 zł. 

 

Tekst projektu uchwały po autopoprawce nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem. 

Dodatkowe załączniki: Wydatki, Zadania majątkowe na 2023 r., Dotacje dla jednostek 

należących do sektora finansów publicznych na 2023 r. 


