PROJEKT
UCHWAŁA Nr .........
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia …….. 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 (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 pkt b i c
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 po paragrafie 8 dodaje się paragraf 8a w brzmieniu:
"§ 8a. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:
1)dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie
ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie
zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z
wyłączeniem zmian limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029 stanowiącego "Wykaz
przedsięwzięć wieloletnich";
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji
przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności
otrzymanych z budżetu środków europejskich".
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miasta Milanówka
Kamil Bialik

UZASADNIENIE
Proponuje się wprowadzić upoważnienia dla Burmistrza Miasta w zakresie przedstawionym
w treści uchwały gdyż nasilające się utrudnienia związane z koronawirusem stwarzają
bezprecedensowe zagrożenie prawidłowego funkcjonowania m. in. jednostek samorządu
terytorialnego. O ile nie budzi żadnych wątpliwości, że ewentualne opóźnienia czy
nieprawidłowości wynikać będą z przyczyn będących całkowicie poza kontrolą jst, to
zasadnym jest rozważenie przekazania upoważnienia Burmistrzowi Miasta do dokonywania
odpowiednich zmian w budżecie miasta Milanówka.
Prawdopodobieństwo nagłej nieobecności większości osób może rodzić wystąpienie
negatywnych konsekwencji w gminie dla realizacji ustawowych zadań gminy.
W związku z tym rekomendujemy podjęcie stosownych działań w celu zminimalizowania
ewentualnych zagrożeń związanych z reagowaniem, w granicach przepisów prawnych, na
pilne potrzeby lokalnego społeczeństwa.
Zgodnie z Regulaminem Rady Miasta paragraf 15 ust. 7 - Burmistrz może zgłaszać projekty
uchwał w sprawach nagłych bez konieczności zachowania trybu określonego w ust. 3 -4,
najpóźniej przed rozpoczęciem obrad Sesji. Wówczas przewodniczący Rady wnosi do
porządku obrad projekt uchwały pod warunkiem uzyskania na to zgody wyrażonej
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

