
Milanówek, dnia 23.08.2022 rok 

 

Autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok 

 

1. Po stronie wydatków (na wniosek referatu Techniczno-Inwestycyjnego z dnia 23 

sierpnia 2022 roku) dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

autopoprawki. 

 

2. Tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z 

załącznikiem do niniejszej autopoprawki. 

3. Załącznik Nr 1 „Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 

2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej autopoprawki. 

4. Treść projektu URM otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

autopoprawki.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

- w dziale 600 – rozdziale 60016 paragraf 6300 na zadaniu „Dotacja celowa dla Gminy 

Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni” 

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.  

- zmienia się zapis przekazanego w projekcie uzasadnienia: 

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

sposób: 

było: 

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

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 813 522,64 zł przeznaczony na zadanie 

pn.: „Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: 

Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, 

Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, 

Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)”; 

 

 

 



Na: 

 

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

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 747 649,64 zł przeznaczony na zadanie 

pn.: „Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: 

Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, 

Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, 

Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)”; 

 


