
Projekt 

UCHWAŁA Nr             /     /19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 25 lutego 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 2 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) wprowadza  się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 20 000 zł na zadanie 

pn."Budowa parkingów Park and Ride";  

 

b) wprowadza  się plan w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 na kwotę 20 000 zł na zadanie 

pn."Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę publiczną w Parku Lasockiego"; 

 

c) zwiększa się plan w dziale 710, rozdziale 71095, § 6639 o kwotę 24 132 zł na zadanie pn. 

„Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa 

Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI); 

 

d) wprowadza  się plan w dziale 921, rozdziale 92109, § 6220 na kwotę 14 356 zł na zadanie pn.  

„Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku na dofinansowanie realizacji 

projektu "Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”; 



 

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" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do 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 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

 

UZASADNIENIE 

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

sposób:   

- w planie dochodów bieżących w dziale 700, rozdziale 70004, § 2950 zwiększa się plan w 

kwocie 177 157 zł stanowiącej zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM w Milanówku. 

Zakład w 2018 roku nie wykorzystał w pełni dotacji przyznanej na dopłatę do usług 

remontowych w budynkach komunalnych oraz na dopłatę do usług zarządzania komunalnymi 

zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta. 

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 177 157  zł. 

       

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

sposób: 

1) w dziale 600, rozdziale 60014 zwiększa się  plan wydatków bieżących o kwotę 24 000 zł na 

wykonanie koncepcji organizacji ruchu pięciu skrzyżowań w drogach powiatowych w 

Milanówku; 

2) w dziale 600, rozdziale 60016 dokonuje się zmian w planie w następujący sposób: 

- wprowadza  się plan wydatków majątkowych na kwotę 20 000 zł na zadanie pn."Budowa 

parkingów Park and Ride" w związku z zamiarem aplikowania o środki zewnętrzne w ramach 

naboru wniosków na budowę parkingów Park and Ride w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na opracowanie Programu funkcjonalno-

użytkowego  tj. dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

- wprowadza  się plan wydatków majątkowych na kwotę 20 000 zł na zadanie pn."Wykonanie 

dokumentacji technicznej na drogę publiczną w Parku Lasockiego". W związku z zamiarem 

uregulowania stanu prawnego ulicy Michała Lasockiego w Milanówku zabezpiecza się środki na 

opracowanie dokumentacji technicznej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz.U.2018.1474 ); 

 

3) w  dziale 710,  rozdziale 71095  zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24 132 zł 

na zadanie pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa 

Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI). Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawił do podpisu aneks do 

umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu ASI, umowę o udzielenie 

dotacji w roku 2019 oraz rozliczenie dotacji w roku 2018. Z rozliczenia wynika, że środki  



przekazane w poprzednim roku nie były wykorzystane i o tę kwotę zwiększy się dotacja w 2019 

roku;   

4) w  dziale 750,  rozdziale 75095  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55 368 zł na 

zakup usług internetowych. Mając na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie projektu pn. 

Przeciwdziałania Wykluczeniu cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek konieczne jest 

zapewnienie 5 letniej trwałości liczonej od jego finansowego zakończenia. W związku z tym 

niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na zapewnienie dostępu do Internetu (zakup 

usług internetowych) 71 beneficjentom projektu oraz  jednostkom organizacyjnym Gminy 

Milanówek do komputerów objętych projektem do 31 grudnia 2019 r. , a nie jak wcześniej 

zakładano do końca lutego br.   

5) w dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 290 000 zł z 

przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi. W związku z koniecznością realizacji 

zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od mieszkańców 

Milanówka, istnieje konieczność zwiększenia środków na ten cel. Po przeprowadzonym obecnie 

postępowaniu przetargowym obejmującym okres trzech miesięcy, kwota jaką zamawiający 

przeznaczył jest niewystarczająca, aby rozstrzygnąć postępowanie. Kwota z oferty wynosi 

2.198.906,40 zł;  

6) w związku z powyższym w dziale 900, rozdziale 90003 zmniejsza się plan wydatków 

bieżących o kwotę 160 699,00 zł z uwagi na zniesienie dopłaty do taryf za zbiorowe 

odprowadzenie ścieków zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 20/III/18; 

7) w związku z pkt 4 w dziale 900, rozdziale 90004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 

kwotę 100 000,00 zł przeznaczonych na utrzymanie zieleni miejskiej oraz z uwagi na to, że 

zadanie ma być realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Milanówku;  

8) w związku z pkt 4 w dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 

kwotę 10 000,00 zł przeznaczonych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zgodnie z 

wnioskiem kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią;  

9) w dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków majątkowych  o kwotę 14 356 zł z 

tytułu zabezpieczenia wkładu własnego na dofinansowanie realizacji projektu "Moja 

ebibliotek@liderem informatyzacji na Mazowszu". Jest to dotacja celowa dla Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Milanówku, która jako jedna z 13 bibliotek z powiatów grodziskiego, 

pruszkowskiego, piaseczyńskiego, żyrardowskiego, sierpeckiego, warszawskiego zachodniego 

oraz Płocka będzie miała wdrożone e- usługi. Liderem projektu jest grodziska biblioteka. 

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 177 157  zł. 


