
 

 

Projekt 

UCHWAŁA Nr      /III/18 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 19 grudnia 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 60014, § 6300 likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 

130.000 zł  na zadaniu pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Piasta w Milanówku”; 

 

b) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 

50.000 zł na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości"; 

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) w dziale 600, rozdziale 60095, § 0690  zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 

7.500 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano w Straży Miejskiej wpływów 

z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w mieście; 

 

2)  w dziale 700, rozdziale 70005, § 0640  zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę  

5.500 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych 

pozyskiwanych od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; 

 

 3) w dziale 710, rozdziale 71004, § 0940  wprowadza się plan dochodów bieżących w 

wysokości 13.000 zł pochodzącej ze zwrotu nadpłaty 13 000 zł z tytułu zapłaty należności kary 

dla Burmistrza Miasta Milanówka wymierzonej Postanowieniem Nr 234/I/2016 z 13.05.2016 r.;  

 

4) w dziale 750, rozdziale 75023, § 0950 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.520 

zł  z tytułu odszkodowania z zakładu ubezpieczeń za uszkodzenie światłowodu; 

   

5) w dziale 750, rozdziale 75023, § 0960 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 92.544 

zł  z tytułu wpływów z otrzymanego spadku pieniężnego po zmarłym mieszkańcu Milanówka; 

 

6) w  dziale 750,  rozdziale 75023, 2057 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.096 

zł pochodzących ze środków UE - z uwagi na brak zapotrzebowania na wydatkowanie środków 

w 2018 r. przeznaczonych na realizację w Urzędzie Miasta projektu "Wirtualny Warszawski 

Obszar Funkcjonalny" w związku z przesłanym przez Lidera projektu (m.st. Warszawa) nowym 

harmonogramem. Realizacja projektu będzie przesunięta na lata następne;   

 

7) w dziale 754, rozdziale 75416, § 0570, 0920, 0950  zwiększa się plan dochodów bieżących w 

wysokości 8.628 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano w Straży 

Miejskiej wpływów z tytułu mandatów, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z 

kar i odszkodowań; 

 

8) w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310  zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 

100.000 zł z tytułu pozyskania niższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od 

nieruchomości od osób prawnych; 

 

9) w dziale 756, rozdziale 75616, § 0310  zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 

180.000 zł z tytułu pozyskania niższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych; 

 



 

 

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

kwotę 234.666 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 roku;  

 

11)  w dziale 801, rozdziale 80101, § 0830, 0920, 0940  zwiększa się plan dochodów bieżących 

o kwotę 5.403 zł z tytułu wyższych niż zakładano wpływów w Szkole Podstawowej Nr 3 

(wpływy z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym i zwrotów z lat ubiegłych); 

 

12)  w dziale 801, rozdziale 80148, § 0830  zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę  

35.000 zł z tytułu wyższych niż zakładano wpływów z usług stołówki w Szkole Podstawowej Nr 

3;  

 

13) w dziale 900, rozdziale 90002, § 0490  zmniejsza się plan dochodów bieżących w wysokości 

150.005 zł z tytułu pozyskania niższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych; 

 

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 39 340 zł. 

       

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

sposób: 

1) w dziale 600, rozdziale 60014 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 

następujący sposób: 

- likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 130.000 zł  na zadaniu pn. „Pomoc 

finansowa dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu 

przy ul. Piasta w Milanówku” (§ 1, ust. 3 lit. a) co wynika z rozwiązania w dniu 27 listopada 

2018 roku porozumienia z Powiatem Grodziskim, w wyniku którego miała nastąpić budowa 

miejsc postojowych na posesji przy ul. Piasta 30 w Milanówku; 

2) w  dziale 700,  rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 34.700 zł - z 

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

realizację  zadań związanych gospodarką gruntami i nieruchomościami w  Urzędzie Miasta. 

Wynika to z mniejszej ilości wniosków dotyczących wypłaty odszkodowania i mniejszej ilości 

wycen nieruchomości jakie musiały być wykonane niż pierwotnie zakładano; 

3) w dziale 700, rozdziale 70005 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 

następujący sposób: 



 

 

- likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł na zadaniu pn. „Zakup 

nieruchomości" (§ 1, ust. 3 lit. b). Planując budżet przewidywano kwotę na zakupy gruntów pod 

drogami. Nie wystąpiła jednak sytuacja uzasadniająca wydatek środków na taki cel; 

4) w  dziale 710,  rozdziale 71012 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.770 zł - z 

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

realizację  zadań związanych gospodarką gruntami i nieruchomościami w  Urzędzie Miasta. 

Oszczędności wynikają z faktu podziału mniejszej ilości działek do podziału niż początkowo 

zakładano, a także z niższych cen usług geodezyjnych, czy analiz dotyczących badania stanu 

prawnego nieruchomości;  

 

5) w  dziale 750,  rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.370 zł - z 

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

realizację w  Urzędzie Miasta projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" w związku 

z przesłanym przez Lidera projektu (m.st. Warszawa)  nowym harmonogramem. 

Niewydatkowana część środków na dodatki dla osób merytorycznie zaangażowanych w 

realizację projektu będzie przesunięta na lata następne;   

 

6) w  dziale 754,  rozdziale 75404  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na 

wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Policji. Środki byłyby przeznaczone na dodatkowe 

służby ponadnormatywne na terenie Milanówka; 

7) w  dziale 754,  rozdziale 75412  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł na 

wypłatę ekwiwalentu dla członków Straży OSP w Milanówku (kolejne wnioski wpłynęły do 

Urzędu); 

8) zmiany dotyczące działu 801 Oświata i wychowanie (zwiększenie planu o kwotę 211 200 zł) 

oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (zwiększenie planu o kwotę 3 800 zł) 

zostały zaproponowane na podstawie wniosków złożonych przez publiczne placówki oświatowe i 

Referat Oświaty.  

Publiczne szkoły i Przedszkole Nr 1 otrzymają dodatkowe środki z przeznaczeniem na wypłatę 

wynagrodzeń i realizację zobowiązań wobec ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 

grudniu w taki sposób, że plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 zostanie zwiększony o 

kwotę 126 000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 23 000 zł, w planie wydatków Szkoły 

Podstawowej Nr 3 dokonuje się zmiany w kwocie 5 600 zł bez zwiększania tego planu i plan 

wydatków Przedszkola Nr 1 zostanie zwiększony o kwotę  66 000 zł. 

Z kolei Referat Oświaty zawnioskował o przeniesienie środków w celu opłacenia not 

wystawionych przez inne gminy za pobyt dzieci, które mieszkają w Milanówku, a  uczęszczają 

do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin. 

W listopadzie nastąpiła aktualizacja stawek dotacji, w wyniku której w części gmin wzrosła 

stawka dotacji i gmina Milanówek musi pokryć ten wzrost z wyrównaniem od stycznia br.  Z 



 

 

wstępnych ustaleń wiadomo, że gminy obciążą miasto Milanówek kosztami jeszcze w tym roku, 

dlatego zasadne jest zabezpieczyć środki, by opłacić zobowiązania w bieżącym roku. Ponadto do 

niepublicznej szkoły podstawowej doszedł w miesiącu grudniu nowy uczeń niepełnosprawny. 

Niewykorzystane środki pochodzą z oszczędności na paragrafie, z którego są opłacane wyjazdy 

na zawody sportowe uczniów i z zabezpieczonego wkładu własnego na realizację programu 

„Umiem pływać”;  

9) w dziale 921, rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta o 

kwotę 27 500 zł z tytułu oszczędności związanych z rezygnacją organizacji pozarządowej z 

realizacji zadania publicznego oraz nie wpłynięcia ofert na realizację zadań w trybie tzw. małego 

grantu w zakresie upowszechniania kultury i edukacji dorosłych; 

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę 39 340 zł. 

 

 

 

 

 


