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Milanówek, dn. 27.03.2019 r. 

  

 

 AUTOPOPRAWKA NR 1  

 

Do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok 

  

 

1) W Tabeli Nr 1 "Plan dochodów na 2019 rok" – dokonuje się następujących zmian: 

 

 

- w dziale 700, rozdziale 70005, paragraf 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 

kwotę 170 991,72 zł stanowiącą dotację na projekt współfinansowany ze środków z UE pn. 

"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - zmiana wynika z wydłużenia 

terminu realizacji inwestycji na lata 2019 – 2020;  

 

 

2) W Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na 2019 rok" – dokonuje się następujących zmian: 
 

- w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 318 487,36 

zł  przeznaczonych na "Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych". Zadanie 

będzie realizowane również w 2020 roku; 

 

- w dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację 

przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Milanówku" o kwotę 37 365,62 zł tj. o kwotę środków niewykorzystanych w 2018 roku, zmiana 

jest zgodna z korektą do wniosku o dofinansowanie. W 2018 roku nie została zrealizowana 

usługa superwizji pracy socjalnej i usługa szkoleniowa: Mediacje rodzinne, obie usługi planuje 

się zrealizować w 2019 r.  

 

- w dziale 900, rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 147 495,64 zł z 

przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście. 

 

3) Tabela Nr 3 "Zadania majątkowe w 2019 r." – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 

do niniejszej autopoprawki. 

 

4) W Tabeli Nr 4 "Przychody i rozchody" – wprowadza się przychody z tytułu wolnych 

środków w kwocie 37 365,62 zł; 

 

5) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu  w kwocie 

5 400 431,28 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki, z emisji 

obligacji oraz wolnych środków. 
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2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie  10 007 899,28 zł i rozchody budżetu w 

łącznej kwocie 4 607 468 zł, 

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej: 

 

Lp.    Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

 Przychody ogółem:  9 970 533,66 

1. Przychody ze sprzedaży innych 

papierów wartościowych 

931 1 263 000,00 

2. Wolne środki 950 37 365,62 

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek 

i kredytów na rynku krajowym 

952 8 707 533,66 

 Rozchody ogółem:  4 607 468 

4. Spłaty otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów 

992 4 607 468 

 

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu: 

1) kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu,   

2) kredytu w kwocie 4 607 468 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji 

zaciągniętych w latach ubiegłych,  

3) pożyczki w kwocie 4 100 065,66 zł na sfinansowanie deficytu, 

4) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 263 000 zł na sfinansowanie deficytu; 

 

 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu 

kredytów w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt  1 i 2, z tytułu pożyczki w kwocie określonej 

limitem z ust. 3 pkt 3, emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie określonej limitem z 

ust. 3 pkt 4.” 

 

 

 

 

 

 

 
 


