
 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr..../XLVIII/18 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 11 października 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 630, rozdziale 63001, § 6057 i 6059 likwiduje się plan wydatków majątkowych na 

kwotę 2 000 zł  i zadanie pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;  

 

b) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16 

974 zł na zadaniu pn. ”Uregulowanie gospodarki  opadowej na terenie Gminy Milanówek”; 

c) w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 nazwa zadania majątkowego "Budowa i modernizacja 

oświetlenia  gminnych ulic, skwerów i parków" otrzymuje brzmienie "Budowa i modernizacja 

oświetlenia  gminnych ulic, skwerów, parków i kładek"; 

d) w dziale 900, rozdziale 90019, § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych na kwotę 50 

000 zł i zadanie pn. "Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla 

mieszkańców Milanówka"; 



 

 

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  

                                                                           mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

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

sposób:   

1) zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 630, rozdziale 63001, § 6257  o  kwotę   

1.600 zł z dotacji celowej  w ramach realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn. 

„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w związku z aktualizacją 

harmonogramu przez Lidera projektu – m.st. Warszawa; 

2) w dziale 700, rozdział 70005, § 0470 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 000 

zł z uwagi na wyższe niż dotychczas zaplanowano wykonanie wpływów wynikające z umów 

służebności zawartych w 2018 roku; 

 

3) w dziale 700, rozdziale 70005, § 0760 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 

10.200 zł. Wpływy osiągane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w chwili obecnej  są wyższe niż 

dotychczasowe plany w tym zakresie; 

4) w dziale 750, rozdziale 75023, § 0960 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 

3.400 zł z tytułu wpływów z otrzymanego przez gminę spadku po zmarłym mieszkańcu 

Milanówka; 

 

5)  w dziale 756, rozdziale 75601, § 0350  zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 

10 000,00 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od 

działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej; 

 

6) w dziale 756, rozdziale 75615, § 0340  zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 1 

500,00 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od 

środków transportowych; 

 

7) w dziale 756, rozdziale 75616, § 0500   zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 

400 000,00 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów z podatku od 

czynności cywilnoprawnych; 

 

8)  w dziale 756, rozdziale 75618, §  0490 zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości 

3 000 zł z tytułu pozyskania wyższych niż dotychczas zaplanowano wpływów za zajęcie pasa 

drogowego; 

 

9) w planie dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75814, § 6680 zwiększa się plan o 

kwotę 14.640 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu niewykorzystania w terminie 

środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego (zgodnie z uchwałą podjętą w 



 

 

grudniu 2017 roku termin wykorzystania środków na wykonanie zadań inwestycyjnych i 

bieżących przypadał na 30 czerwca 2018 roku); 

 

10)  w dziale 900, rozdziale 90002, § 0640  zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę  

5.500 zł z tytułu pozyskania wpływów za koszty upomnień wystawiane z powodu  

nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

 

11)  w dziale 926, rozdziale 92695, § 0950  wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę  

1.100 zł z tytułu kar wynikających z nieterminowej realizacji umowy na wykonanie 

dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy placu zabaw przy ul P. Skargi.  

 

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 462.740 zł. 

       

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

sposób 

 

1) w dziale 630, rozdziale 63001 likwiduje się plan wydatków majątkowych na kwotę 2 000 zł  i 

zadanie pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” (§ 1, ust. 3 lit. a) w 

związku z aktualizacją harmonogramu przez Lidera projektu – m.st. Warszawa;  

2) w  dziale 700,  rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 2.000 zł - 

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

postępowania sądowego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; 

3) w  dziale 710,  rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 98.000 zł, 

która stanowiła zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne kary pieniężne wymierzone 

Burmistrzowi przez Wojewodę Mazowieckiego w 2016 roku, w związku z nie wydaniem w 

terminie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Toczące się postępowanie 

zażaleniowe przedłuża się, a szanse rozpatrzenia sprawy w tym roku wydają się niewielkie, tym 

samym brak jest konieczności utrzymania planu. Ponadto w grupie wynagrodzenia zmniejsza się 

plan o kwotę 12.700 zł ze względu na brak zapotrzebowania na wydatek w 2018 r.; 

4) w  dziale 750,  rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 140 764 zł - 

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

wynagrodzenia w Urzędzie Miasta, środki te przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia dla 

pracowników OPS;  

Kolejne zmiany przedstawione poniżej (pkt. 5-11) dotyczące rozdziału 801 Oświata oraz 

rozdziału 854 Edukacyjna opieka wychowawca zostały zaproponowane na podstawie 

informacji o liczbie uczniów w poszczególnych placówkach niepublicznych w miesiącu wrześniu 



 

 

2018. Braki w planie wynikają ze wzrostu liczby uczniów niepełnosprawnych w Niepublicznej 

Szkole Integracyjnej oraz ze wzrostu ogólnej liczby uczniów o 100, w tym: 

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

szkół podstawowych o kwotę 184.000 zł;  

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

przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych o kwotę 23.000 zł;  

7) w  dziale 801,  rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków na dotacje o kwotę 210.000 zł, w 

tym: 

o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem dla Gmin, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku 

uczęszczają do przedszkoli na ich terenie, 

o kwotę 160.000 zł dla niepublicznych przedszkoli; 

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

szkół dla klas gimnazjalistów realizujących naukę w tych szkołach o kwotę 23.000 zł,  

9) w  dziale 801,  rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków na dotacje o kwotę 16.800 zł, w 

tym: 

o kwotę 15.000 zł dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, 

o kwotę 1.800 zł dla  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 

dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną 

inną niż JST lub osobę fizyczną; 

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

szkół podstawowych  dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 

180.000 zł;   

11) w  dziale 854,  rozdziale 85404 zmniejsza się plan wydatków na dotację dla placówek 

niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o kwotę 5.000 zł;  

12) w  dziale 852,  rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków na świadczenia o kwotę 22.000 

zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, w tym między innymi na zakup opału oraz 

odzieży zimowej dla podopiecznych OPS; 

13) w  dziale 852,  rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków na świadczenia o kwotę 75.630 

zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe dla klientów OPS; 

14) w  dziale 852,  rozdziale 85219 w OPS zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o 

kwotę 97.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników OPS oraz na 



 

 

nieplanowaną odprawę emerytalną dla pracownika, a także na umowę zlecenie dla osoby 

zajmującej się obsługą umów związanych z realizacją projektu Rozwoju Usług Wspólnych; 

15) w dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.974 zł 

na zadaniu pn. ”Uregulowanie gospodarki  opadowej na terenie Gminy Milanówek” (§ 1, ust. 3 

lit. b) - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski nad 

realizacją inwestycji: „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek” - 

zadanie 2: Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowa sieci gazowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719”; 

16) w dziale 900, rozdziale 90015 nazwa zadania majątkowego "Budowa i modernizacja 

oświetlenia  gminnych ulic, skwerów i parków" otrzymuje brzmienie "Budowa i modernizacja 

oświetlenia  gminnych ulic, skwerów, parków i kładek"(§ 1, ust. 3 lit. c) w związku z 

planowanym wykonania oświetlenia kładki; 

17) w  dziale 900,  rozdziale 90019 zmniejsza się plan wydatków majaątkowych na dotację o 

kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na 

proekologiczne dla mieszkańców Milanówka" (§ 1, ust. 3 lit. d). Gmina zbierała z początkiem 

roku deklaracje od mieszkańców na   dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jednakże w 

tym roku program nie został ogłoszony, uruchomiono natomiast program rządowy Czyste 

Powietrze, który skierowany jest bezpośrednio do mieszkańca, bez udziału gminy. Wobec czego 

środki w wysokości 50 000 zł na dofinansowanie wymiany pieców nie będą wykorzystane;    

18) w  dziale 921,  rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 

30.000 zł - przygotowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami planowane było na IV 

kwartał 2018 roku, zadanie nie zostanie zrealizowane ze względu na brak uzgodnienia Gminnej 

Ewidencji Zabytków z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po dokonaniu 

takiego uzgodnienia możliwa będzie realizacja zadania.  

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 462.740 zł. 


