
 

UCHWAŁA Nr  159/XIV/19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 11 grudnia 2019 r. 

 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok 

 

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

(Dz. U. z 2019 r poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - 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 wydatkach budżetu na 2019 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) załącznik nr 2 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych  

na 2019 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

 

                                                                                                           

            Wiceprzewodniczący 

         Rady Miasta Milanówka  

 

            Witold Mossakowski 

 



 

UZASADNIENIE 

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

 

1) w dziale 900 - Gospodarka odpadami komunalnymi, rozdziale 90002 zmniejsza się plan 

wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 250 000 zł z powodu niewykorzystania 

części zaplanowanych środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Wynika to z tego, że po zapłaceniu faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów z posesji 

zamieszkałych na terenie Milanówka (umowa nr W/272/265/OŚZ/273/19) zostają wolne środki 

w wysokości 250 000 zł. Ze względu na to, że faktura za odbiór odpadów, który odbędzie się w grudniu 

płatna będzie w styczniu 2020 r. w/w środki z umowy zostaną niewykorzystane do końca br.  

 

2) w dziale 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, rozdziale 92109 zwiększa się plan 

wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową 

dla MCK. Przesunięcie środków do Milanowskiego Centrum Kultury umożliwi uruchomienie tak 

oczekiwanej atrakcji dla mieszkańców - lodowiska.  

 

 


