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Projekt 

UCHWAŁA Nr    

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ... stycznia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 233 pkt 3  ustawy  z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)  Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje:   

§ 1. 

 

W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Milanówka Nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 

roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w wydatkach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie                   

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w zadaniach majątkowych w 2020 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących 

zmian: 

- w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku" na kwotę 170 000 zł; 

 

3) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem               

nr 2 do niniejszej 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   
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UZASADNIENIE 

       

 

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

sposób: 

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków  

bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 170 000 zł przeznaczonych na rozbiórkę Teatru 

Letniego;  

2) w dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. 

"Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku" na kwotę 170 000 zł. 

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie 

dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku. Dokumentacja ta 

przyspieszy prace, w ten sposób, że w roku 2020 uzyskana zostanie decyzja pozwalająca na 

realizację robót budowlanych zaplanowanych w roku 2021. 

W związku z brakiem środków finansowych na realizację powyższego zadania proponuje się 

zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na rozbiórkę Teatru Letniego i wykonania 

ekspertyzy związanej ze stanem technicznym budynku Teatru Letniego.  

W ostatnim czasie do Burmistrza Miasta Milanówka dotarły liczne informacje, kwestionujące 

stan faktyczny Teatru Letniego w stosunku do ekspertyzy, na podstawie której podjęto kroki 

zmierzające do jego rozbiórki.  Jak z nich wynika, stan budynku jest znacznie lepszy od opisanej 

w ekspertyzie wersji. W jednej z informacji  pada wręcz stwierdzenie: 

„Podobna sprawa to Budynek Teatru Letniego. Ludzie gadają na mieście, że ekspertyza 

wykonana przez rzeczoznawców była mocno podejrzana. Komuś bardzo zależy aby zburzyć 

obiekt zabytkowy. Podobno to te same nazwiska, które maczały palce przy Walerii. Należałoby 

ponownie zbadać przez niezależną firmę w jakim stanie jest budynek Teatru Letniego  i czy 

nadaje się do użytku”. Informacja – co jest istotne - ta nie pochodzi od osoby anonimowej. 

W sytuacji, w której ekspertyza służyła jako materiał wyjściowy w postępowaniach przed 

Głównym Konserwatorem Zabytków oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków, fakt, czy wspomniana ekspertyza była rzetelna, ma znaczenie kluczowe. Nie można 

bowiem założyć, iż powtórna ekspertyza wykluczy konieczność rozbiórki tego wpisanego w 

historię Milanówka obiektu. Ponadto do czasu jej uzyskania środki zaangażowane a de facto 

zamrożone jako zabezpieczone na rozbiórkę, można przekierować na działania związane z 

rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2.  

Należy również podnieść, że kwota 200 tysięcy złotych jest niewystarczająca na rozbiórkę Teatru 

Letniego, bowiem sam koszt wynajmu nieruchomości (magazyn), do której zostaną przeniesione 

wszystkie sprzęty znajdujące się w Teatrze Letnim, stanowiące majątek MCK i UMM (a należy 

założyć minimum 2-3 lata) to kwota znacznie wyższa.  

W świetle przywołanych faktów oraz silnego poparcia społecznego dla podjęcia działań w 

kierunku prac projektowych dotyczących Szkoły Podstawowej nr 2 jak i ew. zachowania Teatru 

Letniego, zmiany w budżecie Miasta Milanówka i są w pełni uzasadnione merytorycznie jak i 

ekonomicznie, jak również działają na rzecz interesu publicznego. 


