Milanówek, dn. 18.06.2020 r.

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

1) W Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na 2020 rok" – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej autopoprawki:
1. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu i strefy postoju rowerów przy
ul. sportowej (dz. nr 66/2) w Milanówku" w kwocie 62 540 zł oraz zadanie inwestycyjne
pn. "Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w
Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni" w kwocie 34 127 zł;
Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na budowę parkingu i strefy postoju
rowerów przy ul. Sportowej w Milanówku dla potrzeb kompleksu sportowego „Orlik” oraz
kąpieliska miejskiego „Retro”. Prace będą obejmowały budowę nawierzchni z ażurowych płyt
betonowych typu eko, obramowanej krawężnikiem betonowym, o łącznej powierzchni 362
m2. Strefa postoju rowerów będzie składała się z 5 zestawów po 3 stanowiska.
Zmiana w budżecie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji
celowej dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka
I w Owczarni. Wskazana inwestycja pozwoli zakończyć proces modernizacji ul. Owczarskiej,
której nawierzchnia na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Marii Konopnickiej została
wyłożona płytami typu MON, natomiast na odcinku pomiędzy torami WKD została pokryta
destruktem asfaltowym.

2. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek
samorzadu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68 000 zł w
grupie zadań statutowych przeznaczonych na prowadzenie podstawowych działań
promocyjno-informacyjnych urzędu miasta tj. druk plakatów informacyjnych, filmy
promocyjne, publikowanie informacji prasowych w mediach oraz na zawieszenie oświetlenia
świątecznego;
3. środki na ww. zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu na otwarte konkursy ofert dla
organizacji pozarządowych, które w związku z trwającą pandemią nie zostały ogłoszone i
były zabezpieczone w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała
działalność w kwocie 10 000 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 13 000 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność w kwocie 25 000 zł, w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł;
4. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę
143 667 zł na realizację zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy

działka nr 278 i 267/24 obr. 0004, w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy
Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej" w związku z odstąpieniem od budowy w 2020 r.
kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, stanowiącej część przedmiotowego zadania
inwestycyjnego;
5. w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe wprowadza się
zadanie inwestycyjne pn. "Budowa systemu nawadniania "boiska C" kompleksu sportowego
Milan w Milanówku". Jest to jedyne boisko na terenie kompleksu, które jest pozbawione
systemu nawadniającego, gwarantującego należytą funkcjonalność nawierzchni.
Przedmiotowe zadanie będzie obejmowało następujące działania: montaż systemu
składającego się z 15 zraszaczy, montaż ok. 180 m rury wodnej doprowadzającej wodę z
hydroforni do systemu nawadniającego, instalację czujnika deszczu, który będzie
dezaktywował system w momencie opadów, uzupełnienie śladów po wykopach trawą z rolki.
2) Tabela nr 3 "Zadania majątkowe w 2020 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3) Dodaje się załącznik nr 1 pn."Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów
publicznych na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do
niniejszej autopoprawki.
4) Punkt 7 otrzymuje następujące brzmienie: załącznik nr 1 "Dotacje dla jednostek należących
do sektora finansów publicznych na 2020 rok" i 1a pn."Dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych na 2020 rok" otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 5 i 6 do
uchwały.

