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UCHWAŁA Nr 98/X/19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 16 września 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 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 403.513 zł, 

b) w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie  

pn. "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" o kwotę 378.513 zł, 

c) w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II " 

o kwotę 115.000 zł, 

d) w dziale 700, rozdziale 70005 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup 

nieruchomości dz. nr ew. 29/5 obr. 05-16 zlokalizowanej pod ul. Feliksa Dzierżanowskiego 

w Milanówku" na kwotę 7.500 zł, 

e) w dziale 750, rozdziale 75023 likwiduje się zadanie pn. ”Dostęp do informacji publicznej gmin 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego E-Archiwum” w kwocie 50 000 zł,   

f) w dziale 855, rozdziale 85505 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu  

pn."Utworzenie publicznego żłobka - adaptacja budynku przy ul.Warszawskiej 18a w Milanówku" 

o kwotę 46 000 zł; 

g) w dziale 926, rozdziale 92695 wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 000 zł 

z przeznaczeniem na przygotowanie projektu "Budowy placu zabaw na ul. Przyszłości róg 

ul. Gospodarskiej w Milanówku"; 

h) w dziale 926, rozdziale 92695 likwiduje się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa 

ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka" w kwocie 

250 000 zł; 
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4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2019 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 2019 rok" 

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

zgodne z załącznikami nr 4 i 5 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 1 334 092,25 zł, w tym dotacje: 

a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania terenu basenu miejskiego – 332 769,15 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 250 968,15 zł, 

zwiększa się koszty o kwotę 250 968,15 zł.      

 

8) załącznik nr 3 pn. "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych 

na 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

UZASADNIENIE 

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

1) w dziale 600, rozdział 60095, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł w Straży 

Miejskiej z uwagi na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów z opłat parkingowych; 

2) w dziale 750, rozdziale 75023 plan dochodów bieżących w kwocie 236.769 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) 

zakwalifikowany do paragrafu 0970 zmienia się na paragraf 0940;  

3) w dziale 754, rozdział 75416, § 0920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.500 zł w Straży 

Miejskiej z uwagi na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów z odsetek od środków 

na rachunku bankowym; 

4) w dziale 754, rozdział 75416, § 0940 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 10 zł w Straży 

Miejskiej z uwagi na wykonanie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych; 

5) w dziale 756, rozdział 75615, § 0310 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 146.195,15 zł z uwagi 

na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych; 

6) w dziale 801, rozdział 80101, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000 zł w Szkole 

Podstawowej Nr 1 z uwagi na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów z różnych opłat; 

7) w dziale 801, rozdział 80101, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.500 zł w Szkole 

Podstawowej Nr 3 z uwagi na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów z usług; 

8) w dziale 801, rozdział 80101, § 0920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.400 zł w Szkole 

Podstawowej Nr 1 (o 500 zł), Nr 2 (o 1.100 zł) i Nr 3 (o 800 zł) z uwagi na wyższe niż dotychczas zaplanowano 

wykonanie wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek; 

9) w dziale 801, rozdział 80101, § 0940 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 6.356 zł w Szkole 

Podstawowej Nr 1 (3.147 zł), Nr 2 (7 zł) i Nr 3 (3.202 zł) z uwagi na wykonanie wpływów z rozliczeń z lat 

ubiegłych; 

10) w dziale 801, rozdział 80104, § 0920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł w Przedszkolu 

Nr 1 z uwagi na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów z odsetek od środków na rachunku 

bankowym; 

11) w dziale 801, rozdział 80148, § 0830 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł w Szkole 

Podstawowej Nr 1 z uwagi na niższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów z usług w stołówce 

szkolnej; 

12) w dziale 852, rozdział 85216, § 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł z uwagi 

na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów wynikające ze zwrotów od świadczeniobiorców 

nienależnie pobranych w OPS zasiłków stałych; 

13) w dziale 855, rozdział 85501, 0940 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę  1.000 zł z uwagi 

na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów wynikające ze zwrotów od świadczeniobiorców 

nienależnie pobranych w OPS świadczeń wychowawczych; 

14) w dziale 855, rozdział 85502, 0920 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500 zł z uwagi na wyższe 

niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów wynikające z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych wypłacanych przez OPS świadczeniobiorcom. 

15) w dziale 926, rozdział 92695, § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 105 625 zł 

stanowiące dotacje celowe z budżetu UE na realizację zadania "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka". Środki na ten cel gmina planuje pozyskać w następnym roku. 
 

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 40.836,15 zł. 
 

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

1) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 zwiększa 

się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną na obiektach 

budowlanych zarządzanych przez miasto oraz na opłaty związane z poborem wód podziemnych, jednocześnie 

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11 000 zł przeznaczoną na ekspertyzę zasadności 

funkcjonowania SUW na Skraju z powodu rezygnacji z jej wykonania; 

2) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę  

120 375 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na: malowanie pasów na przejściach dla 

pieszych, przeglądy roczne i pięcioletnie dróg, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na drogach w mieście, 

na opłaty związane z poborem wód podziemnych; 
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3) w dziale 600 - Transport i łączność, 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 " (§ 1, ust. 3 lit. a) o kwotę 403.513 zł i zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn."Przebudowa ulicy Kochanowskiego" o kwotę 378.513 zł (§ 1, ust. 3 lit. b).  

Zwiększenie środków wynika z faktu, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na Przebudowę ulicy 

Kochanowskiego złożono oferty przekraczające kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację powyższego 

zamówienia. W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na pozostałe drogi zapisane w planie 

budżetowym na 2019 rok przeniesienie środków pozwoli na realizację ulicy Kochanowskiego. 

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 

w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II" o kwotę 115.000 zł niezbędną do zakończenia 

postępowania przetargowego (§ 1, ust. 3 lit. c); 

4) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250 968,15 zł z przeznaczeniem na dotacje 

przedmiotowe z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania terenu basenu miejskiego dla ZGKiM. Dotacje łącznie 

po zmianach dla Zakładu wyniosą 1 334 092,25 zł; 

5) zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 

przeznaczonych na Gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 95.500 zł w grupie wydatków statutowych. 

Jednocześnie wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 7 500 zł i tworzy się zadanie pn. "Zakup 

nieruchomości dz. nr ew. 29/5 obr. 05-16 zlokalizowanej pod ul. Feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku" 
(§ 1, ust. 3 lit. d);  

6) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków bieżących (środki 

własne) o kwotę 53 096 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników USC. Niedobór 

spowodowany jest zwiększeniem stanu zatrudnienia w Urzędzie Stanu Cywilnego i koniecznością wypłacenia 

odprawy emerytalnej jednej z pracownic; 

7) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

50.000 zł na zadanie pn. ”Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

E-Archiwum” (§ 1, ust. 3 lit. e) w związku z otrzymaną informacją od lidera projektu Gminę Ząbki o odstąpieniu 

od dalszej realizacji projektu; 

8) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na środki dla Policji w Milanówku, z których zostaną 

pokryte dodatkowe patrole w ramach służb ponadnormatywnych na terenie Milanówka; 

9) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 38 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP w Milanówku, z tych środków Straż 

pokryje koszty naprawy samochodu bojowego; 

10) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą 

ekwiwalentów za akcje ratownicze dla druhów OSP w Milanówku; 

11) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem dachu 

OSP w Milanówku; 

12) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków bieżących 

o kwotę 2 000 zł przeznaczony na obsługę długu (odsetek od kredytów);  

13) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101, 80104, 80150 zwiększa się plan wydatków 

bieżących o kwotę 60 160 zł na oświatę i jednocześnie w rozdziale 80101, 80103, 80110, 80113, 80195 zmniejsza 

się plan w oświacie o kwotę 32.160 zł, w tym o kwotę 22 160 zł plan wydatków statutowych zgodnie z wnioskiem 

Referatu Oświaty i o 10 000 zł plan dotacji zgodnie z wnioskiem Zespołu ds. Komunikacji Społecznej. Środki 

w kwocie 5 000 zł przeznacza się dla SP Nr 1 na pokrycie kosztów wynikających z przejęcia trwałego zarządu 

nad Centrum sportu i rekreacji GRUDÓW niezbędne na utrzymanie obiektu do końca roku, a środki w kwocie  

15 160 zł zwiększą plan wydatków w Referacie Oświaty z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych 

z terenu Milanówka. Z kolei o kwotę 40 000 zł planuje się zwiększyć plan w rozdziale 80195, z czego środki 

zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy ścieżki przyrodniczej umieszczonej na Zielonym Dołku;  
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14) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 w planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia 

planu o kwotę 28.000 zł, z tego zmiana w kwocie 20 000 zł umożliwi realizację zadania upowszechniania 

profilaktyki zdrowotnej, polegające na zakupie i wdrożeniu w naszych szkołach Elektronicznego Systemu 

Medycyny Szkolnej. Jest to innowacyjne rozwiązanie informatyczne do gabinetu pielęgniarki szkolnej, 

poszerzające badanie bilansowe dzieci oraz generujące szczegółowe statystyki dotyczące stanu zdrowia dzieci 

na terenie szkoły i gminy. Pozwala ono wdrażać programy profilaktyczne pod kątem faktycznych problemów 

zdrowotnych i pozwala tworzyć szkolną politykę prozdrowotną na miarę XXI wieku. Z kolei kwotę 8 000 zł 

przeznacza się dla SP Nr 2 - na wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej m.in w analizator składu ciała oraz 

inny niezbędny sprzęt do rozszerzonego bilansu uczniów; 

15) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań 

statutowych o kwotę 4.000,00 zł – zmiana dotyczy uzyskiwanych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie 

pobranych zasiłków stałych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa; 

16) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań 

statutowych o kwotę 1.000 zł - zmiana dotyczy uzyskiwanych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych 

świadczeń wychowawczych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa; 

17) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie zadań 

statutowych o kwotę 500 zł - zmiana dotyczy uzyskiwanych dochodów z tytułu zwrotów odsetek od nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają przekazaniu do budżetu; 

18) w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85505 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu  

pn. "Utworzenie publicznego żłobka - adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18 a w Milanówku”  

(§ 1, ust. 3 lit. f) o kwotę 46 000 zł z powodu niewykorzystania całej zaplanowanej na to zadanie kwoty; 

19) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 zmniejsza się plan 

wydatków bieżących o kwotę 264.323 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z gospodarką 

odpadami komunalnymi w związku z niewykorzystaniem całej kwoty zarezerwowanej w budżecie na realizację 

umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Milanówku;  

20) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków 

bieżących o kwotę 15.720 zł z przeznaczeniem na dotacje dla MCK. MCK przeznaczy tę kwotę na realizację 

zawodów sportowych Freestyle Motocross odbywających się w trakcie Dni Milanówka;  

21) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków 

bieżących o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie zrealizowano w całości;  

22) w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, 

rozdziale 92595 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup budek dla 

jerzyków, które zostaną zamontowane na budynku wielorodzinnym przy ul. Okólnej 3, na którym wykonano 

prace termomodernizacyjne; 

23) w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, 

z czego zwiększa się plan o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie 

przeglądów placów zabaw oraz wdrożenie elektronicznych dzienników placów zabaw i jednocześnie zmniejsza 

się o kwotę 20 000 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup usług zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty;  

24) w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 

5 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu "Budowy placu zabaw na ul. Przyszłości róg 

ul. Gospodarskiej w Milanówku" (§ 1, ust. 3 lit. g). Budowa placu jest planowana w 2020 roku. 

25) w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 likwiduje się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka”  

(§ 1, ust. 3 lit. h) w kwocie 250 000 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2019-2020 

z płatnością w roku 2020. 

 

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 40.836,15 zł. 


