
Projekt            

UCHWAŁA Nr ............. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

  z dnia ..... marca 2022 roku 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok  

 

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

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:   

 

§ 1 

 

W uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta Milanówka Nr 472/LIV/21 z dnia 29 grudnia 

2021 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Do paragrafu 9 dodaje się punkty o następującym brzmieniu: 

 

"3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących 

łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

   

4) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że 

nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z 

wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040 stanowiącego 

"Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";  

 

2) Po paragrafie 9 dodaje się paragraf 9a o następującym brzmieniu: 

 

"9 a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się  Burmistrza Miasta 

Milanówka do: 

 

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji 

budżetowej; 

 

2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub 

zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej 

jednostki. 

 § 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 



 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.                                                  

        

        

       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka  

                          Jolanta Nowakowska     

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W celu usprawnienia dokonywania korekt w budżecie Miasta Milanówka na 2022 rok oraz w 

celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miasta Milanówka może upoważnić  Burmistrza 

Miasta Milanówka do wykonywania stosownych zmian, które przedstawiono w niniejszym 

projekcie  uchwały.  

 

 


