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 AUTOPOPRAWKA NR 1  

 

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK 

 

 

1) W Tabeli Nr 1 "Plan dochodów na 2019 rok" – dokonuje się zmian zgodnie                                   

z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki: 

 

- w dziale 630, rozdziale 63001, paragraf 2057 wprowadza się plan dochodów bieżących                     

w wysokości  5 096 zł stanowiącą dotację na projekt współfinansowany ze środków z UE                     

pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w związku ze zmianą 

harmonogramu przez Lidera projektu projektu którym jest miasto stołeczne Warszawa. 

Przeniesiono plan z roku 2018 na rok 2019 przeznaczone jako dodatek na wynagrodzenie dla 

osób merytorycznie zajmujących się projektem w Urzędzie Miasta Milanówka; 

 

- w dziale 700, rozdziale 70005, paragraf 0770 zwiększa się plan dochodów majątkowych                 

w wysokości  360 000 zł z tytułu planowanych wpływów z przekształcenia prawa wieczystego 

użytkowania w prawo własności;  

 

2) W Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na 2019 rok" – dokonuje się zmian zgodnie                                 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki: 

 

1. w dziale 700, rozdziale 70004 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie 

"Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKIM w Milanówku" w kwocie 

170.000 zł z przeznaczeniem na zakup podnośnika do wykonywania drobnych prac na 

wysokościach oraz równiarki; 

 

2. w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104 227,25 zł 

na remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej, który użytkowany jest przez 

OSP oraz na remont basenu miejskiego;  

 

3.  w dziale 750, rozdziale 75023 Urząd Miasta wprowadza się plan wydatków bieżących                      

w kwocie 6 370 zł w grupie wydatków na programy współfinansowane środkami z UE jako 

dodatek do wynagrodzenia dla osób merytorycznie zajmujących się projektem pn. "Wirtualny 

Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"; 

 

4.  w dziale 754, rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne przenosi się środki z planu                       

w grupie świadczenia do grupy wydatki statutowe w kwocie 2 460 zł z przeznaczeniem na 

szkolenia z zakresu ochrony ppoż. dla członków OSP ; 

 

5. na wniosek Straży Miejskiej proponuje się zmianę w planie wydatków bieżących tej jednostki: 

 



w dziale 754, rozdziale 75416 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł w grupie 

świadczenia, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 800 zł w grupie wynagrodzenia oraz 

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 200 zł w grupie zadań statutowych; 

 

w dziale 754, rozdziale 75495 zmniejsza i jednocześnie  zwiększa się plan wydatków o kwotę 

2.500 zł w grupie zadań statutowych. 

 

Zaproponowane zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na zawarcie umów 

rocznych m.in. na usługę sprzątania budynku Straży Miejskiej oraz umowę przywracania 

zasilania po awariach sieci elektrycznej w kamerach monitoringu wizyjnego; 

 

6. w dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie 

"Uregulowanie gospodarki  opadowej na terenie Gminy Milanówek" o kwotę 1 250 065,66 zł. 

Zabezpiecza się środki w 2019 roku na wykonanie tego zadania  ponieważ  nie wykonano 

zadania przewidzianego na 2018 rok z powodu niewybuchów; 

 

7. w dziale 900 , rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę                         

84 498,75 zł na zadanie pn. "PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta 

Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni 

publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" - w związku z przedłożeniem przez Lidera 

Projektu tj. Gminy Brwinów Aneksu nr 8 na przedłużenie terminu realizacji zadań; 

 

3) W Tabeli Nr 3 "Zadania majątkowe w 2019 r." – dokonuje się zmian zgodnie                                         

z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki: zadanie lp. 5 pn. "Budowa i przebudowa dróg 

wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, 

Wierzbowej" otrzymuje brzmienie: "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: 

Lipowej, Jesionowej, Uroczej,  Olszowej, Wierzbowej"; 

 

4) W Tabeli Nr 4 "Przychody i rozchody" – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 

do niniejszej autopoprawki: zwiększa się przychody o kwotę 1 250 065,66 zł z tytułu pożyczki 

z WFOŚiGW w związku z przeniesieniem prac z roku 2018 na 2019 w ramach zadania                       

pn. "Uregulowanie gospodarki  opadowej na terenie Gminy Milanówek". 

 

5) Treść § 1- § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 

  

"§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 84 603 697,78 zł,                     

w tym: 

1) dochody bieżące: 82 210 450,56 zł; 

2) dochody majątkowe: 2 393 247,22 zł 

- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:  

 

 § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 88 703 763,44 zł  - 

zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:  



 

 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę                             

74 661 900,22 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 48 326 919,35 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –  26 382 743,10 zł  

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21 944 176,25 zł; 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 10 087 385,06 zł; 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –  13 651 589 zł; 

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1  

pkt. 2  i 3 –  1 167 016,40 zł oraz na wynagrodzenia związane z realizacją programów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1  pkt. 2  i 3 - 768 238,41 zł;   

5) wydatki na obsługę długu publicznego 660 752 zł; 

 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 

14.041.863,22 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie                            

14 041 863,22 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy 

zagranicznej w łącznej kwocie 2 858 842,62 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej  –  2 198 407,03 zł; 

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej: 

 

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu                       

w kwocie 4 100 065,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki. 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8 707 533,66 zł i rozchody budżetu                      

w łącznej kwocie 4 607 468 zł, 

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej: 

 

 3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu: 

1) kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu,   

2) kredytu w kwocie 4 607 468 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, pożyczki i obligacji 

zaciągniętych w latach ubiegłych,  

3) pożyczki w kwocie 4 100 065,66 zł na sfinansowanie deficytu;    

 

 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania z tytułu kredytów                        

w kwocie określonej limitami z ust. 3 pkt  1 i 2 oraz z tytułu pożyczki w kwocie określonej 

limitem z ust. 3 pkt 3.". 

 
 


