
Projekt   

UCHWAŁA Nr ............ 

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 2021 r. poz. 305 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 855,  w rozdziale 85516, § 6050  wprowadza się plan wydatków majątkowych w 

kwocie 20 000 zł przeznaczonych na zadanie pn.: "Utworzenie zmywalni na piętrze budynku 

Żłobka - zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia"; 

 

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

nr 3 do niniejszej uchwały; 

 

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

rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 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 



UZASADNIENIE 

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

sposób: 

 

 

1) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 

75495 – Pozostała działalność, § 2960 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 3 

072,14 zł  stanowiącą wpłatę środków z Funduszu Pomocowego  na pomoc dla uchodźców z 

Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy 1 

459,64 zł oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL 1 612,50 zł; 

 

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801– Część oświatowa  subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 zwiększa się plan dochodów 

bieżących o kwotę 505 628 zł stanowiącą zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 

na rok 2022 dla Miasta Milanówek; 

 

3) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 

2700 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 315 870 zł stanowiącą wpłatę środków 

z Funduszu Pomocy - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego 

w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i 

opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 

ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa, z czego kwota 168 295 zł stanowi wpłatę za miesiąc kwiecień wraz 

z kwotą korygującą za okres 24.02-31.03.2022 r. i kwota 147 575 zł za miesiąc maj;    

 

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, § 

0960 wprowadza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 1, 2, 3 w Milanówku 

na kwotę 21 597 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych wpłacanych przez rodziców 

uczniów szkół w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia MEiN pod 

nazwą "Poznaj Polskę";  

 

5) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 0960 

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 735,12 zł  stanowiącą darowiznę pieniężną 

na pomoc dla uchodźców dla Ukrainy wpłaconą przez miasto partnerskie Welzheim - 3 

153,36 zł,  Evangelische Verbundkirchengemeide Welzheim i Rienharz - 5 281,76 zł i osoby 

fizyczne - 300 zł; 

 

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 0970 

wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 12 508 zł  stanowiącą wpłatę środków z 

Funduszu Pomocowego  na pomoc dla uchodźców dla Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na 

wypłatę świadczeń "300+" 5 508 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art.26 ust.1 

pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 3 000 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na 

podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 4 000 zł; 

 

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 867 410,26 zł. 

 

 

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



sposób: 

 

1) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 

75495 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących na kwotę 3 072,14 zł 

pochodzący ze środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem  na pomoc dla 

uchodźców z Ukrainy, w tym z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek 

obywatelom Ukrainy kwota 1 459,64 zł oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o 

nadanie nr PESEL kwota 1 612,50 zł; 

 

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe i 

80104 - Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 

505.628 zł przeznaczonych dla  niepublicznych  przedszkoli (105 628 zł) i szkół (400 000 zł). 

Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej; 

 

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80103, 80149, 80150 oraz w dziale 

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85404  dokonuje się zmian w planie 

wydatków bieżących w grupie dotacji dla placówek niepublicznych oświatowych i 

przedszkola publicznego, prowadzonego przez inną osobę niż jst  polegających na 

jednoczesnym zwiększeniu i zmniejszeniu planu dotacji pomiędzy rozdziałami o tę samą 

kwotę w wysokości 61 000 zł korygując wysokość planowanych środków do właściwych 

rozdziałów;  

 

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola i 80195 – 

Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 315 870 zł z 

przeznaczeniem na sfinansowanie w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w 

przedszkolu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i 

opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 

ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa za okres 1.04 - 31.05.2022 r. wraz z kwotą korygującą za okres 

24.02-31.03.2022 r.; 

 

5) ponadto w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała 

działalność zwiększa się plan wydatków bieżących  o kwotę 21 597 zł z przeznaczeniem na 

sfinansowanie w szkołach publicznych  przedsięwzięcia MEiN pod nazwą "Poznaj Polskę". 

Wkład własny na realizację zadania pochodzi z darowizn rodziców;  

 

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 243,12 zł stanowiącą wpłatę środków z 

Funduszu Pomocowego na pomoc dla uchodźców dla Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę 

świadczeń "300+" 5 508 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art.26 ust.1 pkt.1 

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 3 000 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na 

podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  4 000 zł oraz z darowizny 

pieniężnej przeznaczonej na uchodźców z Ukrainy w kwocie 8 735,12 zł; 

 

7) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się 

plan wydatków bieżących o kwotę 236 024 zł na realizację otwartego konkursu ofert w 

ramach projektu współfinansowanego środkami z UE pn. "Milanowskie Centrum Usług 



Społecznych" na przygotowanie konkursów dla organizacji pozarządowych w obszarze 

profilaktyki zdrowia w okresie 1.07.2022 r.- 31.12.2022 r. pn.: 

- Przygotowanie i przeprowadzanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji 

leczniczej w gabinecie dla mieszkańców Milanówka - 109 264 zł,  

- Zdrowie publiczne - 126 760 zł.  

Konkurs przygotowuje Zespół ds. Promocji Miasta i ogłasza na stronie Gminy Milanówek. 

Środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących w rozdziale 85295 

przeznaczonych na zakup usług w projekcie "Milanowskie Centrum Usług Społecznych" 

będących w dyspozycji CUS-u; 

 

8) w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na 

zadanie pn.: "Utworzenie zmywalni na piętrze budynku Żłobka - zmiana sposobu 

użytkowania pomieszczenia". Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zmniejszenia planu 

wydatków bieżących w Żłobku z przeznaczeniem na remonty.  

 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 867 410,26 zł. 


