
 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr .............. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ... listopada 2018 r. 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214  i 233 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada 

Miasta Milanówka uchwala, co następuje:   

§ 1. 

 

W uchwale budżetowej na rok 2018 Miasta Milanówka Nr 383/XLI/17 z dnia 21 grudnia 2017 

roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w dochodach budżetu na 2018 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w wydatkach budżetu na 2018 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w zadaniach majątkowych w 2018 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących 

zmian: 

 

a) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

1.224.360 zł  na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Długiej”; 

 

b) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

2.500 zł  na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej”; 

c) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

1.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Granicznej”; 

d) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

8.234 zł na zadaniu pn. „Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, 

Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, 

Górnoleśnej”; 



 

 

e) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 

180.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych w Milanówku"; 

f) w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

37.205 zł na zadaniu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-

zachodniej części warszawskiego obszaru funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego 

Systemu tras rowerowych – Etap I”; 

g) w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 

304,50 zł na zadanie pn. ”Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Milanówku przy ul.  Warszawskiej 18”; 

h) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6057 likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 

105.625 zł na zadaniu pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty 

jumpu i pumptracka”; 

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 

3 do niniejszej uchwały; 

5) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2018 

rok" i załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok" 

otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.       

                                                                                                               

            Przewodnicząca 

                           Rady Miasta Milanówka  

              Janina Moława 

                                  

 

 

                                           

 



 

 

UZASADNIENIE 

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

sposób:   

1) zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005, § 6257 o kwotę 

1.451.109,40 zł z dotacji celowej w ramach realizacji projektu z udziałem środków europejskich 

pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Milanówek” w związku z 

brakiem realizacji projektu; 

2) w dziale 750, rozdziale 75023, § 2007 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000 

zł z tytułu wpływów z dotacji celowej otrzymanej w ramach realizacji projektu z udziałem 

środków europejskich pn. "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług 

administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami" z tytułu wydłużenia terminu realizacji projektu; 

3) w dziale 756, rozdziale 75615, § 0340  zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 

4.466,50 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od 

środków transportowych; 

 

4) w planie dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 zwiększa się plan o 

kwotę 113.811 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z przyznania Miastu Milanówek przez 

Ministra Finansów na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej środków rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu 

zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w     

2018 rok;  

 

5)  w dziale 801, rozdziale 80103, § 0970  zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę  

3.200 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów za dzieci uczęszczające do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych z innych gmin. Od września br. do oddziału 

przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej uczęszczają tylko dzieci objęte 

subwencją, dlatego gmina nie może za ich pobyt obciążać inne gminy; 

 

6)  w dziale 801, rozdziale 80104, § 0830  zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę  

12.400 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów z usług przedszkolnych.  Zmniejszenie 

dochodów w tej klasyfikacji budżetowej wynika ze spadku liczby dzieci zamieszkałych poza 

Milanówkiem a  uczęszczających do Przedszkola Nr 1  prowadzonego przez Gminę Milanówek; 

 

 

7)  w dziale 801, rozdziale 80104, § 2310  zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę  

15.600 zł z tytułu wyższych niż zakładano wpływów z dotacji celowych otrzymanych z innych 

gmin za ich przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w Milanówku. Po dokonaniu 

aktualizacji stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych proponuje się  zwiększenie dochodów 



 

 

z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanych placówkom niepublicznym na dzieci zamieszkałe w 

innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli na naszym terenie; 

 

8)  w dziale 852, rozdziale 85295, § 2057, 2059  zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę  

7.572,75 zł z tytułu wyższych niż zakładano wpływów na przedsięwzięcie pn. "Rozwój usług 

społecznych w Gminie Milanówek" realizowanego przez OPS;  

 

9)  w dziale 926, rozdziale 92695, § 6257  likwiduje się plan dochodów majątkowych na kwotę  

105 625 zł z tytułu dotacji celowej w ramach realizacji zadania z udziałem środków europejskich 

pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka". 

Zadanie będzie realizowane w 2019 roku. 

 

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 429 884,15 zł. 

       

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

sposób 

1) w dziale 600, rozdziale 60016 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 

następujący sposób: 

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.224.360 zł  na zadaniu pn. „Przebudowa 

ulicy Długiej” (§ 1, ust. 3 lit. a) co wynika z rozwiązania umowy z wykonawcą; 

 

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.500 zł  na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy 

Sosnowej” (§ 1, ust. 3 lit. b). Zmiana ta wynika z  oszczędności po przeprowadzonym przetargu; 

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy 

Granicznej” (§ 1, ust. 3 lit. c). Zmiana ta wynika z oszczędności po przeprowadzonym przetargu; 

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.234 zł na zadaniu pn. „Budowa lub 

przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, 

Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej” (§ 1, ust. 3 lit. d). Zmiana ta 

wynika z  oszczędności po przeprowadzonym przetargu; 

-  likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 180.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja 

dróg gminnych w Milanówku" (§ 1, ust. 3 lit. e);  

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.205 zł na zadaniu pn. „Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiego obszaru 

funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych – Etap I” (§ 1, ust. 3 

lit. f). Zmiana ta wynika z oszczędności po przeprowadzonym przetargu; 



 

 

Łącznie zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o 

1.453.299 zł; 

2) w dziale 630, rozdziale 63003 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 150 zł z 

tytułu oszczędności związanych z wydatkami na zadania z zakresu upowszechniania turystyki; 

3) w  dziale 750,  rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł - 

z uwagi na brak zapotrzebowania na wydatkowanie środków w 2018 r. przeznaczonych na 

funkcjonowanie Urzędu Miasta;  

4) w  dziale 750,  rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł na 

wynagrodzenie dla koordynatora projektu pn. "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i 

efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz 

zarządzania nieruchomościami" w związku z przedłużoną umową na realizację tego projektu;  

5) w  dziale 754,  rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na 

wypłatę ekwiwalentu dla członków straży OSP w Milanówku oraz zwiększa się plan wydatków 

majątkowych o kwotę 304,50 zł na zadanie pn. ”Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18” (§ 1, ust. 3 lit. g), co stanowi 1 % 

wkładu gminy do zakupu dofinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości; 

Kolejne zmiany przedstawione poniżej (pkt. 6-15) dotyczące działu 801 Oświata i wychowanie 

oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaproponowane na podstawie 

informacji o liczbie uczniów w poszczególnych placówkach niepublicznych od  września 2018 

roku. Braki w planie wynikają ze wzrostu liczby uczniów niepełnosprawnych w Niepublicznej 

Szkole Integracyjnej oraz ze wzrostu ogólnej liczby uczniów o 100. Ponadto regulowane są plany 

przeznaczone na płace w gminnych placówkach oświatowych uwzględniające stan zatrudnienia 

od nowego roku szkolnego, w tym: 

6) w  dziale 801,  rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków na dotację dla niepublicznych 

szkół podstawowych o kwotę 178.000 zł oraz na wynagrodzenia dla pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 1 w wysokości 199 505 zł. Ponadto proponuje się zmniejszenie wydatków w 

Referacie Oświaty  przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789,40 zł;  

7) w  dziale 801,  rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków na dotację dla oddziałów 

przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych o kwotę 4.861 zł oraz o kwotę 1.000 

zł, która nie będzie wykorzystana z powodu zmiany przepisów. Na dzieci 6-letnie gmina 

otrzymuje subwencje w związku z czym inne gminy nie obciążają nas kosztami;  

8) w  dziale 801,  rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych 

przedszkoli o kwotę 133.846 zł oraz na wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola Nr 1 o 

kwotę 186.000 zł. Ponadto zmniejsza się plan dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst o kwotę 12.900 zł; 



 

 

9) w  dziale 801,  rozdziale 80106 zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych 

form wychowania przedszkolnego o kwotę 7.410 zł;  

10) w  dziale 801,  rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków na dotację dla niepublicznych 

szkół dla klas gimnazjalistów realizujących naukę w tych szkołach o kwotę 31.700 zł; 

11) w  dziale 801,  rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków w Referacie Oświaty 

przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz organizację egzaminów na 

stopień nauczyciela mianowanego o kwotę 2.141 zł;  

12) w  dziale 801,  rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce  szkolnej w SP Nr 1 o kwotę 9.250 zł, 

środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 854, rozdziale 85401 o tę 

samą kwotę przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlicy w tej 

samej szkole; 

13) w  dziale 801,  rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków na dotacje o kwotę 30.400 zł  

dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki; 

14) w  dziale 801,  rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków na dotację dla niepublicznych 

szkół podstawowych  dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 

176.307 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych przy realizacji 

zadań wymagających  stosowania specjalnej organizacji nauki w SP Nr 1 o kwotę 18.900 zł i SP 

Nr 3 o kwotę 16 000 zł;   

15) w  dziale 801,  rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków w Referacie Oświaty 

przeznaczonych na stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne i nagrody dla najlepszych 

absolwentów szkół publicznych o kwotę 15.400 zł, ponieważ środki te nie będą już w tym roku 

wydatkowane;  

16) w  dziale 854,  rozdziale 85401 zmniejsza się plan wydatków w Referacie Oświaty 

przeznaczonych na nagrody jubileuszowe dla pracowników świetlicy o kwotę 8.884 zł;  

17) w  dziale 854,  rozdziale 85404 zmniejsza się plan wydatków na dotację dla publicznej 

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst o kwotę 240 zł i 

zwiększa się plan dotacji dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka o kwotę 668 zł;  

18) w  dziale 851,  rozdziale 85195 zmniejsza się plan wydatków w Referacie Oświaty 

przeznaczonych na akcje  zdrowotne profilaktyczne o kwotę 10.000 zł. Oszczędności wynikają z 

mniejszego zapotrzebowania na te środki niż pierwotnie zakładano; 

 



 

 

19) w  dziale 852,  rozdziale 85295 w grupie wydatków bieżących z udziałem środków z UE 

zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący projektu pn. „Rozwój usług społecznych" 

realizowanego w OPS o kwotę 94 693,86 i jednocześnie zwiększa się o kwotę 102 266,61 zł – 

zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 

oraz ze zwiększeniem dofinansowania w 2018 roku o kwotę 7 572,75 zł; 

20) w  dziale 855,  rozdziale 85505 zmniejsza się plan wydatków w Referacie Oświaty 

przeznaczonych na dotacje dla żłobków o kwotę 12.200 zł. Oszczędności wynikają z mniejszego 

zapotrzebowania na te środki niż pierwotnie zakładano;  

21) w dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatków 

statutowych o kwotę 3.488 zł – z tytułu oszczędności związanych z wydatkami na zakup energii i 

usług pozostałych na zadania dotyczące gospodarki ściekowej; 

22) w dziale 900, rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatków 

statutowych o kwotę 650.000 zł przeznaczonych na gospodarkę odpadami. We wrześniu 

zabezpieczono, jak się obecnie okazało, zbyt dużą kwotę na zapłate za usługę, do końca roku dla 

operatora obsługującego gminę w zakresie gospodarki odpadami; 

23) w dziale 921, rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków bieżących w Referacie Oświaty  

o kwotę 2 600 zł dotyczących stypendiów i nagród artystycznych; 

24) w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków bieżących w Referacie TOM  o 

kwotę 2 100 zł – z tytułu oszczędności związanych  z wydatkami na zakup usług remontowych  

dotyczących kultury fizycznej; 

25) w dziale 926, rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków bieżących w Referacie Oświaty 

przeznaczonych na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe o  kwotę 1 000 zł oraz likwiduje 

się zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i 

pumptracka” (§ 1, ust. 3 lit. h) i zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 105 625 

zł. Realizację zadania planuje się w 2019 roku. 

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 429 884,15 zł. 

 

 

 


