
Projekt 

UCHWAŁA Nr ........../...../22 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ...... września 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 2022 r. 

poz. 1634 ze zm.) 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) w wydatkach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w zadaniach majątkowych w 2022 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących 

zmian: 

 

- w dziale 600, w rozdziale 60016, § 6300 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 

65 873,00 zł na zadanie pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. 

Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni - przebudowa ul. Owczarskiej w 

Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni”; 

 

- w dziale 900, w rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

65 873,00 zł na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Moniuszki, w ulicy 

Gombrowicza i w ul. Grudowskiej”. 
 

3) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 

3 do niniejszej uchwały. 

 

4) załącznik nr 1 pn.: "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 

2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.  

 

 

§ 2 



 

Rada Miasta Milanówka upoważnia Burmistrza Miasta Milanówka do dokonywania zmian w 

planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania 

przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej wyłącznie w zakresie 

wydatkowania środków finansowych przekazywanych gminie z Funduszu Pomocy, o którym 

mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.). 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Milanówka 

                                                                                                                    Piotr Napłoszek   



UZASADNIENIE 

 

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

sposób: 

  

 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne  

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.873,00 zł. Zmiana ma na celu 

zabezpieczenie środków finansowych na zawarcie umowy z wykonawcą powyższej przebudowy. 

Oferta, która wpłynęła w toku procedury przetargowej, prowadzonej przez Gminę Brwinów, 

przekracza plany finansowe zabezpieczone przez lidera projektu oraz Gminę Milanówek. O 

możliwości zwiększenia dotacji w celu wyłonienia wykonawcy mówi §2 porozumienia z dn. 

09.05.2022 między Gminą Brwinów a Gminą Milanówek, zgodnie z którym ostateczna wartość 

zadania i koszty stron zostaną ustalone w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

65.873,00 zł. Kwota zabezpieczona w zadaniu jest nie wystarczająca do realizacji inwestycji. 

Sporządzony w 2019 r. kosztorys inwestorski budowy kanalizacji w ul. Moniuszki opiewa na 

kwotę 1.456.836,13 zł brutto. Nie ulega wątpliwości, że kwota przedmiotowego kosztorysu, 

zaktualizowana o stawki funkcjonujące w 2022 r., uwzględniające proces inflacji, osiągnęłaby o 

wiele wyższą wartość, znacząco przekraczając 2.000.000 zł. Dodatkowo uzyskiwane w toku 

przetargów oferty na roboty budowlane są zazwyczaj znacznie wyższe niż wartości określone w 

kosztorysach inwestorskich.  

W roku 2022 pozostało w ramach zadania 703.789,32 zł wolnych środków. Pozostałe środki 

zaangażowano na budowę kanalizacji w ul. Gombrowicza, która jest dwukrotnie krótszą drogą 

niż ulica Moniuszki. Umowa na ul. Gombrowicza  opiewa na kwotę 1.719.232.50 zł.  

 

Jest wysoce prawdopodobne, że potencjalne koszty budowy kanalizacji w ul. Moniuszki będą 

oscylować w okolicach 3.000.000 zł. 

 

 

Plan wydatków nie zmienia się. 

 

 


