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UCHWAŁA Nr 77/IX/2019 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r poz. 506) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje:   

§ 1. 
 

W uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Milanówka Nr 24/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w dochodach budżetu na 2019 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w wydatkach budżetu na 2019 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

 

3) w zadaniach majątkowych w 2019 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących 

zmian: 

 a) w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek- Nadarzyńska” na kwotę 33 105,45 zł,  

 

 b) w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, 

Wierzbowej i Długiej " o kwotę 39 520,90 zł, 

 

c) w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn. "Przebudowa ulicy Granicznej" na kwotę 11 439 zł, 

 

d) w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn. "Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytnej, Leśny Ślad, 

Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej " na kwotę 32 100 zł; 

 

e) w dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 30.000 zł 

na zadanie pn. "Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta 

Milanówka"; 

 

f) w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn. "Modernizacja budynku przy ul. Podgórnej 49 poprzez wymianę stolarki okiennej  

o podwyższonych parametrach izolacyjnych" na kwotę 85 000 zł; 

 

g) w dziale 900, rozdziale 90001 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 20.000 zł 

na zadanie na "Projektowaniu i budowie odwodnienia w Milanówku na ul. Sportowej i ul. Piotra 

Skargi"; 
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h) w dziale 900, rozdziale 90001 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 10 000 zł 

na zadanie pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego 

w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej"; 

 

i) w dziale 926, rozdziale 92695 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 65 000 zł 

na zadanie pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku (budowa siłowni plenerowej 

na Turczynku)"; 

 

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 

do niniejszej uchwały"; 

 

5) załącznik nr 1 pn."Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2019 

rok" i załącznik nr 1a pn."Dotacje dla spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok" otrzymują 

brzmienie zgodne z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały; 

 

6) Paragraf 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 "2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 1 083 124,10 zł, w tym dotacje: 

a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania terenu basenu miejskiego – 81 801 zł; 

b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 221 750 zł; 

c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi 

przez zakład na rzecz miasta – 364 000 zł; 

d) z tytułu dopłaty do usług bieżącego utrzymania dróg gminnych - 348 800 zł; 

e) z tytułu dopłaty do usług pielęgnacji zieleni - 66 773,10 zł.";  

 

7) Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  

w następujący sposób: 

zwiększa się przychody o kwotę 17 750 zł, 

zwiększa się koszty o kwotę 17 750 zł.      

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

   

 

           Przewodnicząca 

             Rady Miasta Milanówka  

 

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

1) w dziale 710, rozdziale 71012, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł z tytułu 

wpływów z różnych opłat z zakresu geodezji i kartografii;  

 

2) w dziale 750, rozdziale 75023, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 491 zł z tytułu 

wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS i PUP;  

 

3) w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 112.759 zł  

z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji VAT-7 

dla Urzędu Miasta za okresy przeszłe przy zastosowaniu współczynnika czyli proporcji sprzedaży 

opodatkowanej i zwolnionej z VAT;  

 

4) w dziale 756, rozdziale 75618, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł z tytułu 

wpływów z opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem USC; 

 

5) w dziale 758, rozdziale 75814, § 6680 wprowadza się plan w kwocie 153 039,08 zł. Zwiększenie planu 

dochodów wynika z faktu niewykorzystania części środków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego (zgodnie z uchwałą podjętą w grudniu 2018 roku termin wykorzystania środków  

na wykonanie zadań przypada na 30 czerwca 2019 roku) przeznaczonych na realizację pięciu zadań; 

 

6) w dziale 852, rozdziale 85219, § 0960 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł z tytułu 

wpływów z darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wydatki dla OPS w Milanówku; 

 

7) w dziale 855, rozdziale 85502, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16 000 zł  

z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, 

opiekuńczych, pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.  

 

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 292 289,08 zł. 

       

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

1) w dziale 400, rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71 630 zł na zakup usługi 

odprowadzania ścieków z terenu SUW na Skraju; 

2) w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków bieżących  

o kwotę 25 000 zł w Urzędzie Miasta. Zmniejszenie planu wynika z faktu nie podjęcia na tę chwilę czynności 

mających na celu wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na drogach powiatowych. Jednocześnie zwiększa się 

plan wydatków bieżących o kwotę 13 600 zł w Urzędzie Miasta na wykonanie projektu ulicy Brwinowskiej 

na odcinku Królewskiej do północnej granicy miasta (wydatek niewygasający). Zmiana wynika  

z konieczności sporządzenia aneksu przedłużającego termin realizacji przedmiotu umowy  

nr W/272/238/TOM/240/17 z dn. 10.05.2017 r. Zgodnie z aneksem nr 7 z dn. 20.12.2018 r. realizacja 

przedmiotu ww. umowy nastąpi w terminie do 30.06.2019 r. Z uwagi na powyższe oraz w związku  

z 30-dniowym okresem płatności faktury należy założyć, że faktura wystawiona za przekazaną dokumentację 

zostanie opłacona w lipcu tj. po terminie wykorzystania wydatków niewygasających przypadającego  

na 30 czerwca 2019 roku; 

3) w dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących  

o kwotę 100 000 zł w Urzędzie Miasta. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków  

na wykonanie utwardzenia jezdni drogi znajdującej się na pograniczu Miasta Milanówka i wsi Owczarnia w 

Gminie Brwinów, tj. ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni – na szerokości 4 m  

i na odcinku 615 mb od skrzyżowania z drogą bez nazwy (droga dz. 64/7 i 73, prowadząca do posesji  

ul. Owczarskiej 28 w Milanówku), polegające na użyciu destruktu asfaltowego na podbudowie z tłucznia 

betonowego z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami;  
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4) w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 123,55 zł  

w następujący sposób: 

- w zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek- Nadarzyńska"(§ 1 pkt 3 lit. a) 

wprowadza się plan wydatków na kwotę 33 105,45 zł (niezrealizowane wydatki niewygasające). Zmiana 

wynika z konieczności sporządzenia aneksu przedłużającego termin realizacji przedmiotu umowy 

nr W/272/229/TOM/242/16 z dn. 29.04.2016 r. (dotyczy przebudowy ul.Wiatracznej na odcinku Turczynek 

- Nadarzyńska – przedłużenie terminu do 31.12.2019 r.). O sporządzenie aneksu wnioskował Wykonawca – 

firma RoadWay Grzegorz Kowalik pismem nr159/12107/2019 z dn. 30.05.2019 r. Możliwość przedłużenia 

terminu realizacji umowy dopuszcza podpisane z Wykonawcą porozumienie nr z dn. 02.04.2016 r. Na chwilę 

obecną proces realizacji dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku 

Turczynek – Nadarzyńska w Milanówka” znajduje się w fazie aktualizacji projektu odwodnienia; 

- na zadaniu pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, 

Olszowej, Wierzbowej i Długiej "(§ 1 pkt 3 lit.b) zmniejsza się plan o kwotę 100 000 zł. Zmniejszenie planu 

wynika z dużego prawdopodobieństwa nie wykonania wszystkich ulic zawartych w planie budżetowym 

(przedłużająca się procedura uzyskiwania niezbędnych decyzji).  

Jednocześnie na to zadanie wprowadza się niezrealizowane wydatki niewygasające w wysokości  

60 479,10 zł. Zmiana wynika z konieczności sporządzenia aneksu przedłużającego termin realizacji 

przedmiotu umowy nr W/272/229/TOM/242/16 z dn. 29.04.2016 r. (dotyczy przebudowy ulicy Lipowej oraz 

Olszowej w Milanówku – przedłużenie terminu do 31.12.2019 r. i przebudowy ulicy Uroczej w Milanówku 

– przedłużenie terminu do 31.12.2019 r.). Możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy dopuszcza 

podpisane z Wykonawcą porozumienie z dn. 02.04.2016 r. O sporządzenie aneksu wnioskował Wykonawca 

– firma RoadWay Grzegorz Kowalik pismem nr 159/12107/2019 z dn. 30.05.2019 r. W przypadku  

ul. Olszowej (zad. nr 1) trwają prace projektowe nad profilem kanalizacji deszczowej. Po ich zakończeniu 

dokumentacja zostanie złożona na ZUD oraz o wydanie decyzji ZRID. Projekt ul. Uroczej (zad. nr 3) zostanie 

przekazany Zamawiającemu po ostatecznym uprawomocnieniu się decyzji ZRID, które powinno nastąpić  

w terminie do końca czerwca 2019 r. 

- wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa ulicy Granicznej" (§ 1 pkt 3 lit.c) na kwotę 11 439 zł 

(niezrealizowane wydatki niewygasające). Zmiana wynika z konieczności sporządzenia aneksu 

przedłużającego termin realizacji przedmiotu umowy nr W/272/625/TOM/641/16 z dn. 08.12.2016 r. 

(dotyczy budowy ulicy Granicznej w Milanówku na odcinku od ul. Zawąskiej do ul. Warszawskiej – 

przedłużenie terminu do 31.08.2019 r.).O sporządzenie aneksu wnioskował Wykonawca projektu – firma 

Skryba Biuro Studiów i Programów Wiesław Mazurkiewicz pismem z dn. 24.05.2019 r. Powodem 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy jest konieczność uzyskania nowej opinii Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w przedmiocie projektu remontu ul. Granicznej i Przejazd w Milanówku  

i związanej z tym konieczności wycofania zgłoszenia zamiaru wykonania robót, które nie wymagają 

pozwolenia na budowę; 

- wprowadza się zadanie pn. "Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytnej, 

Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej "(§ 1 pkt 3 lit.d) na 

kwotę 32 100 zł (niezrealizowane wydatki niewygasające). Zmiana wynika z konieczności sporządzenia 

aneksu przedłużającego termin realizacji przedmiotu umowy nr W/272/308/TOM/310/18 z dn.15.06.2016 r. 

(dotyczy budowy ul. Wąskiej w Milanówku – przedłużenie terminu do 30.10.2019 r. i budowy  

ul. Górnoleśnej w Milanówku – przedłużenie terminu do 31.08.2019 r.). O sporządzenie aneksów 

wnioskował Wykonawca projektów – firma Skryba Biuro Studiów i Programów Wiesław Mazurkiewicz 

pismami z dn. 24.05.2019 r. W przypadku ul. Wąskiej nastąpiła zmiana koncepcji dotyczącej projektu 

budowy ul. W przypadku ul. Górnoleśnej powodem konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 

umowy jest przedłużająca się procedura uzyskiwania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 

Powiatowego Zarządu Dróg do projektu remontu ulicy; 

5) w dziale 700, rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 17 750 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty do usług 

remontowych w budynkach komunalnych dla ZGKiM - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków na prace remontowe w budynku przy ul. Wylot 6 zgodnie z decyzją 169/18 Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodziskim; 
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6) w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 171 630 zł Zmniejszenie 

planu przeznaczonego na zakup usług remontowych w nieruchomościach komunalnych wynika z innego niż 

uprzednio zamierzano zakresu remontów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę  

20 000 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie usługi 

polegającej na przesunięciu ogrodzenia, wjazdu i wycince drzew przy ul. Piasta w Milanówku; 

 

7) w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł na utrzymanie 

Urzędu Miasta oraz o kwotę 20 805 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odzyskaniem VAT-u; 

 

8) w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł dla Urzędu 

Miasta. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie rocznych 

przeglądów budynków Urzędu Miasta; 

 

9) w dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 30.000 zł. Zmiana 

wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych i utworzeniu zadania inwestycyjnego  

pn. "Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Milanówka"(§ 1 pkt 3 lit.e); 

 

10) w dziale 750, rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 558 zł  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów promocyjno- reklamowych 

miasta Milanówka m.in. dedykowanych obchodom 100-lecia Gminy Milanówek; 

 

11) w dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na realizację 

zadań związanych z ochroną zwierząt na terenie Miasta Milanówka. Środki na ten cel pochodzą  

ze zmniejszenia planu wydatków na oczyszczanie miasta w rozdziale 90003 zgodnie z wnioskiem Referatu 

Ochrony Środowiska;  

 

12) wprowadza się plan w dziale 801, rozdziale 80104 na kwotę 85 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja 

budynku przy ul. Podgórnej 49 poprzez wymianę stolarki okiennej o podwyższonych parametrach 

izolacyjnych". Środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszania planu wydatków przeznaczonego na remonty 

w Przedszkolu Nr 1; 

 

13) w dziale 801, rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73 019 zł na oświatę. 

Środki przeznacza się dla Referatu Oświaty na dotacje dla szkół niepublicznych z terenu Milanówka -  

73 019 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

 

14) w dziale 801, rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 190 zł. Ogłoszono 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci  

i młodzieży. Podpisano umowy na łączną kwotę 15 810 zł. Zadanie zostało zrealizowane; 

 

15) w dziale 851, rozdziale 85195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13 370 zł. 

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Podpisano umowy na łączną kwotę 20.630 zł. Zadanie zostało 

zrealizowane; 

16) w dziale 851, rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 400 zł z przeznaczeniem 

na wykonanie badań densytometrycznych dla mieszkańców Milanówka zgodnie z podjętą Uchwałą  

Nr 15/V/19 Rady Seniorów Miasta Milanówka z dnia 15 kwietnia 2019 roku; 

  

17) w dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem 

na wydatki dla OPS w Milanówku (zgodnie z darowizną pieniężną); 
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18) w dziale 855, rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 000 zł  

z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, 

pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców; 

 

19) w dziale 900, rozdziale 90001 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 20.000 zł  

na zadanie inwestycyjne polegające na "Projektowaniu i budowie odwodnienia w Milanówku  

na ul. Sportowej i ul. Piotra Skargi"(§ 1 pkt 3 lit.g) i na kwotę 10 000 zł na zadanie "Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej"(§ 1 pkt 

3 lit.h); 

 

20) w dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 315,53 zł przeznaczonej 

na poczet zakupu energii elektrycznej, której ponoszone przez Gminę koszty w 2019 r. są wyższe niż  

w 2018 r. Zabezpieczona w tegorocznym budżecie kwota na zakup energii została wyliczona natomiast  

na podstawie stawek obowiązujących w 2018 r. oraz zmniejsza się plan o kwotę 20 000 zł. Zmniejszenie 

planu wynika z faktu nie podjęcia na tę chwilę czynności mających na celu wykonanie ekspertyz, analiz  

i opinii dotyczących Oświetlenia ulic, placów i dróg; 

 

21) w dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem 

na pokrycie kosztów naprawy elementów iluminacji świątecznej zamieszczonej w mieście; 

 

22) w dziale 900, rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 002 zł przeznaczonych 

na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania. Zadanie zrealizowano w całości;  

 

23) w dziale 921, rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł w Urzędzie 

Miasta przeznaczonych na czynności związane z ochroną zabytków. W pierwszym półroczu nie 

wydatkowano środków na ten cel;  

24) w dziale 921, rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczony na dotacje  

na ochronę zabytków o kwotę 77 900 zł i przeznacza się te środki na remont budynku, w którym siedzibę 

 ma MCK zwiększając plan wydatków bieżących w rozdziale 92120;    

25) w dziale 926, rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 65 000 zł.  Zmiana 

wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych i utworzeniu zadania inwestycyjnego  

pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku (budowa siłowni plenerowej na Turczynku)" 

(§ 1 pkt 3 lit.i); 

 

26) w dziale 926, rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 720 zł 

przeznaczonych na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy oraz otwarty konkurs ofert  

na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku 

dzieci i młodzieży. W ramach realizacji zadania ogłoszono nabór wniosków. Podpisano umowy na łączną 

kwotę 564 280 zł. Zadanie zrealizowano w całości.  

 

 

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 292 289,08 zł. 


