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Milanówek, dnia 14.06.19 r. 

 

AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie zmian w 

budżecie Miasta Milanówka na 2019 rok 

 

1. W treści uchwały:  

 

a) plan dochodów zwiększa się o kwotę 153 039,08 zł.  

 

b) plan wydatków zwiększa się o kwotę 153 039,08 zł.  

 

c) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

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

Piotra Skargi"; 

 

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)"; 

 

d) dopisuje się pkt 7 o następującym brzmieniu: 

"7) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 

nr 5 do niniejszej uchwały"; 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej autopoprawki. 
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UZASADNIENIE 

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

sposób:   

- w planie dochodów majątkowych 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. 

 

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 153 039,08 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;  

4) w  dziale 600,  rozdziale 60016  zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 123,55 

zł w następujący sposób: 
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- 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). 
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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 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; 

 

6) 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; 

 

7) 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); 

 

 8) 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;  

 

9) 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); 

 

 

10) 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; 
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11) 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;  

12) 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). 

 
 


