
AUTOPOPRAWKA z dnia 23.08.2022 roku 

                                                                                                   Projekt 

UCHWAŁA Nr      /         /22 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

  z dnia ............ 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 dochodach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w wydatkach budżetu na 2022 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

 

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

następujących zmian: 

 

- w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050  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)”; 

 

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

65 873,00 zł przeznaczony na zadanie pn.: "Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu 

przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni)”; 

 

- w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

650.000 zł na zadaniu pn.: "Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na 

wysokości ulicy Przejazd” 

 

- w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 wprowadza się plan w kwocie 70.000 zł 

przeznaczony na zadanie pn.: „Zakup Wpłatomatu dla Urzędu Miasta Milanówka”; 

 



- dziale 852, rozdziale 85231, § 6060 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 

20.000 zł przeznaczony na zadanie pn.: „Zakup namiotu kwaterunkowego/sypialnego 

całorocznego wraz z niezbędnym doposażeniem”; 

 

- w dziale 926, rozdziale 92695, § 6057 i 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 

kwotę 900,000 zł na zadaniu pn.: "Przebudowa skateparku w Milanówku”. 

 

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

nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

5) w załączniku nr 4 pn. "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych na 2022 r." zwiększa się w Szkole Podstawowej nr 3 w dziale 801, rozdziale 

80101 plan dochodów bieżących o kwotę 25 000 zł  i wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł.    

 

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

2022 rok" i załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 

2022 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały.  

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.                                                  

        

       Przewodniczący Rady Miasta Milanówka  

                                                                    Piotr Napłoszek 

 


