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      Projekt 

 

UCHWAŁA Nr  ........... 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 11 marca 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 700, rozdziale 70005, § 6050 na kwotę 98 000 zł na zadanie pn. 

„Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK”;  

 

b) wprowadza  się plan w dziale 855, rozdziale 85505, § 6050 na kwotę 600 000 zł na zadanie pn. 

„Utworzenie publicznego żłobka  w Milanówku – adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18a 

w Milanówku”; 

 

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

3 do niniejszej uchwały; 
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§ 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 
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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 761 500 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 tego zadania przypada na 30 

czerwca 2019 roku) przeznaczonych na realizację zadania "Adaptacja budynku przy ulicy 

Warszawskiej 18a na MCK". Zgodnie z oświadczeniem Burmistrza Miasta z dnia 24 stycznia 

2019 roku o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 10 sierpnia 2018 r. nr 

W/272/400/TOM/403/18 w związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. Obecnie w tym obiekcie proponuje się utworzenie żłobka.  

 

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę  759 500 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 61 500 zł na  

zakup czynności konserwacyjnych na obiekcie SUW na Skraju; 

 

2) w  dziale 700,  rozdziale 70005  wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 

98.000 zł na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK”. W trakcie 

wykonywania prac związanych z adaptacją budynku dla potrzeb Miejskiego Centrum Kultury 

dokonano oględzin stropów pod względem ich bezpiecznego użytkowania. Po oględzinach, 

stwierdzono znaczne skorodowanie elementów stalowych. Konieczne okazało się wykonanie 

prac rozbiórkowych mających na celu odciążenie konstrukcji. Prace te były niezbędne dla 

poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynku; 

 

 

3) w dziale 855, rozdziale 85505 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 600.000 

zł z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie publicznego żłobka  w Milanówku – adaptacja 

budynku przy ul. Warszawskiej 18a w Milanówku”.  Środki te stanowią udział własny gminy w 

sfinansowaniu wybudowania obiektu. Wprowadzenie tego zadania inwestycyjnego oraz 

zabezpieczenie środków własnych w celu wykonania inwestycji jest niezbędne w celu 

niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do przygotowania dokumentacji technicznej i 

realizacji inwestycji. 

 

W związku z ogłoszeniem wyników przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 

27 lutego 2019 r.  okazało się, że oferta Miasta Milanówka złożona do Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie w 2018 r. została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach 
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Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 

2019. Gmina otrzyma dotacje w kwocie 1 560 000 zł.  

Środki pochodzą z Funduszu Pracy.  

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków lub w formie 

zaliczki, z uwzględnieniem tego, że za koszty kwalifikowane uznaje się wyłącznie wydatki na 

działania realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

 

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 759 500 zł. 

 

 

 

 
 


