
UCHWAŁA Nr 404/XLVII/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 27 lipca 2021 r. 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok  

 

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

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4  

pkt b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 305) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

W uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta Milanówka Nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 

roku wprowadza się następujące zmiany:  

1) w zadaniach majątkowych w 2021 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się 

następujących zmian:  

 w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację 

zadania pn.: "Stworzenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla historycznych niekrytych 

kortów tenisowych w Milanówku" w kwocie 158 240 zł;  

 

2) w wydatkach budżetu w 2021 roku określonych w tabeli nr 2 dokonuje się poniższych 

zmian: 

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się 

plan wydatków bieżących w grupie wydatków przeznaczonych na realizację zadań 

statutowych w Urzędzie Miasta o kwotę 128 240 zł oraz w grupie wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane o kwotę 50 000 zł; 

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 

- Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem 

na funkcjonowanie OSP o kwotę 20 000 zł. 

 

§ 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:  

  

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się plan 

wydatków bieżących w grupie wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych 

w Urzędzie Miasta o kwotę 128 240 zł oraz w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

o kwotę 50 000 zł. Zmiana jest wynikiem zmniejszenie wynagrodzenia Burmistrza oraz odejść 

z pracy kolejnych pracowników.  

 

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - 

Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie 

OSP o kwotę 20.000 zł w celu zapewnienia wkładu własnego na zakup 2 kompletów odzieży 

ochronnej strażaka (5.000 zł na wydatki bieżące) i agregatu wysokociśnieniowego wraz 

ze zbiornikiem na wodę i środkami pianotwórczymi (15 000 zł na wydatki majątkowe) 

stanowiące 50 % wkładu własnego do zakupu tego wyposażenia. Pozostałe środki na ten cel 

w kwocie 20 000 zł gmina pozyskała z budżetu województwa mazowieckiego.  

 

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe wprowadza się plan 

wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Stworzenie zaplecza szatniowosanitarnego 

dla historycznych niekrytych kortów tenisowych w Milanówku" w kwocie 158 240 zł z powodu 

potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego na to zadanie. Koszt całości inwestycji będzie wynosił 

w przybliżeniu 320 600 zł. Urząd Miasta będzie wnioskował do Wojewody Mazowieckiego 

o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 162 360 zł z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.  

 

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 0 zł.  

  

  

  

   


