
  Projekt 

UCHWAŁA Nr          

RADY MIASTA MILANÓWKA 

    z dnia   ...................... 

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 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w dochodach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

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

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

 

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

zmian: 

 

a) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: 

"Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)" w kwocie 

500.000 zł; 

 

b) w  dziale 600,  rozdziale 60014, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 

zadanie pn. "Budowa rond w Milanówku" o kwotę 146 495 zł; 

 

c) w  dziale 600,  rozdziale 60016, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych na zadaniach 

pn.: "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska" w kwocie 33 106 zł,  

"Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej,  Olszowej, 

Wierzbowej i Długiej" w kwocie 26 845 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych  

"Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"" w 

kwocie 190 805 zł;  

 

d) w  dziale 600,  rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 

zadaniu pn."Przebudowa ulicy Kochanowskiego" o kwotę 2 620 zł;  



 

e) w  dziale 600,  rozdziale 60016, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 

zadaniu pn. zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Przebudowa ul. 

Spółdzielczej"  o kwotę 22 000 zł;  

 

f) w  dziale 754,  rozdziale 75412, § 6050  usuwa się zadanie majątkowe pn. "Budowa Strażnicy 

OSP w Milanówku" w kwocie 200 000 zł;  

 

g) w  dziale 754,  rozdziale 75412, § 6230, § 6060 wprowadza się zadanie majątkowe pn. 

"Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Milanówku" w kwocie 200 000 zł oraz  

"Zakup namiotu dla OSP w Milanówku" w kwocie 200 000 zł; 

 

h) w  dziale 754, rozdziale 75416, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn. "Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej" o kwotę 32 354 zł; 

 

i) w  dziale 801,  rozdziale 80101, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn. "Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku" w kwocie 170 000 zł; 

 

j) w  dziale 855,  rozdziale 85505, § 6060 wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Doposażenie 

placu zabaw w Żłobku" w kwocie 42 280 zł; 

 

k) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 usuwa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. 

"Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, 

Starodęby, Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej" w kwocie 

70 000 zł oraz usuwa się plan na zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 

przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej" w kwocie 

35 000 zł; 

 

l) w dziale 921, rozdziale 92120,  § 6050 likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 

847 000 zł na zadaniu pn. "Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria współfinansowane ze 

środków zewnętrznych z MKiDN" oraz zwiększa się  plan wydatków majątkowych na zadaniu 

pn. "Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria" o kwotę 98 400 zł; 

 

ł) w dziale 921, rozdziale 92120,  § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

25.400 zł na zadaniu pn. "Remont i konserwacja zabytkowego obiektu  przy ul. Kościelnej 3";  

 

m) w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Modernizacja 

dachu na budynku Willi Wandzin (siedziba Urzędu Miasta)" w kwocie 963 971 zł;  

 

n) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 

43.950 zł na zadaniu pn. "Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. Gospodarskiej na 



terenie Milanówka"; 

 

o) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050  usuwa się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 

ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka" w kwocie 

138.997,36 zł; 

 

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 

3 do niniejszej uchwały"; 

 

5)  wprowadza się przychody w § 906 z tytułu Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 

73.726,24 zł oraz przychody w § 905 z tytułu Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na  kwotę 2 255 585,90 zł; 

 

6) tabela Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z 

załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

 

7) tabela Nr 1 „Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2020 rok” i 

1a „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok” otrzymują brzmienie 

zgodne z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały; 

 

8) Paragraf 3, punkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

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

kwocie 8 652 291,06 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w 

kwocie 4.668 137,06 zł, z pożyczki w kwocie 1 319 592,86 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 

335 249 zł i nadwyżką w kwocie 2 329 312,14 zł. 

 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14 844 154 zł i rozchody budżetu w 

łącznej kwocie 6 191 862,94 zł. "; 

 

§ 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 

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

sposób: 

- w dziale 600  - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, § 0970  

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25 000 zł stanowiącą zatrzymane wadium firmy; 

 

- w dziale 600  - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6350  

zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 568 280 zł stanowiącą dotację z Funduszu 

Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Herberta. Środki te wpłynęły jeszcze w 2019 roku i 

stanowiły dochód w 2029 roku, w bieżącym roku dotacja ta w budżecie stanowi przychód; 

 

- w  dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  rozdziale 75412 

Ochotnicze straże pożarne, § 0870 wprowadza się plan dochodów majątkowych pochodzących 

ze sprzedaży wozu strażackiego OSP w Milanówku (średniego pożarniczego marki MAN z 2007 

roku) w kwocie 150 000 zł;  

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, § 

0860 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę w wysokości 184 000 zł pochodzących z 

wpływów z usług w publicznych szkołach podstawowych z powodu pandemii COVID-19; 

 

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2057  zwiększa 

się plan dochodów bieżących w wysokości 15 387,64 zł stanowiących dotacje ze środków UE 

przeznaczonych na projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek" realizowany przez 

OPS w Milanówku;  

 

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2059  zmniejsza 

się plan dochodów bieżących o kwotę 6 613,14 zł stanowiących dotacje ze środków budżetu 

państwa przeznaczonych na projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek";  

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - 

Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę  

304 680 zł stanowiących wpływy od mieszkańców z opłat za gospodarkę odpadami;  

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, § 6257 zmniejsza 

się plan dochodów majątkowych o kwotę w wysokości 105 625 zł stanowiących dotacje ze 

środków UE przeznaczonych na projekt "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - 

toru do dirty jumpu i pumptracka". 

 

 



Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 319 450,50 zł. 

 

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

sposób: 

  

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe w dziale 400 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 

Dostarczanie wody o kwotę 18 000 zł, dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71035 - 

Cmentarze  o kwotę 500 zł oraz w dziale  925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 

naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92595 - Pozostała działalność o 

kwotę 1 311 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, 

aktualne plany nie przewidują wykorzystania w 2020 roku środków finansowych pierwotnie 

zaplanowanych w pełnej wysokości; 

 

- zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe w dziale 400 Wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie wody o 

kwotę 40 000 zł zgodnie z wnioskiem Referatu TOM. Zwiększenie planu wynika z konieczności 

zabezpieczenia środków na rzecz zasilania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju. Na 

chwilę obecną na przedmiotowe zadanie wydatkowano 130 690,56 zł. Pierwotna kwota planu 

była szacowana na podstawie zeszłorocznych wydatków. Ze względu na fakt, że SUW przy ul. 

Na Skraju w okresie pierwszych miesięcy 2019 r. nie funkcjonował przy pełnej mocy, generując 

mniejsze zużycie energii, szacunki te okazały się niemiarodajne. Łączne wydatki poniesione na 

zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania obiektu będą w 2020 roku wyższe i 

wyniosą ok. 180 000 zł;  

 

- likwiduje się plan wydatków majątkowych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 500 000 zł na 

zadanie pn."Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)"(par. 

1 ust. 3 lit. a) zgodnie z wnioskiem Referatu TOM. Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na 

wodę, w sytuacji coraz częściej pojawiających się suszy zagrożeń antropogenicznych, 

koniecznym jest zabezpieczenie mieszkańców Milanówka przed brakiem dostępu do wody 

przeznaczonej do spożycia. Mając na uwadze powyższe proponuje się wykonanie docelowo 2 

studni ujmujących poziom wody oligoceńskiej. Najbardziej optymalną lokalizacją powyższych 

studni będzie odwiert na działce znajdującej się w możliwie najbliższej odległości od SUW-u 

przy ul. Na Skraju 2a. Wstępny koszt wykonania 1 studni wynosi ok. 750 000 zł. Inwestycja ma 

charakter długoletni. Rozpoczęcie procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie 

projektanta budowy studni nastąpi w IV kwartale 2020 r. Z uwagi na fakt, że inwestycja ma 

charakter długofalowy i nie rozpocznie się w bieżącym roku, wnioskuje się o wprowadzenie 

zmiany do budżetu miasta;  

 

- w dziale 600  - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe  
zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Budowa rond w Milanówku"(par. 1 

ust. 3 lit. b) o kwotę 146 495 zł. Plany nie przewidują zakończenia w 2020 r. wszystkich prac, 

które składają się na projekt budowlany i wykonawczy z uwagi na fakt, że wykonanie kompletnej 



dokumentacji oraz złożenie wniosku ZRID, a także uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, nastąpi 

w kolejnym roku; 

 

- w dziale 600  - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne  zwiększa 

się plan wydatków bieżących o kwotę 73 106 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z 

konieczności zabezpieczenia środków na rzecz remontu odwodnienia w ulicy Górnoleśnej oraz z 

potrzeby zabezpieczenia środków na następujące wydatki: 

 odnowienie oznakowania poziomego, obejmującego m.in. domalowanie przejść dla 

pieszych oraz oznakowania progów spowalniających i skrzyżowań wyniesionych;  

 holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym aut, które zalegały na terenie 

Miasta; 

 czyszczenie studzienek kanalizacyjnych.  

Środki zabezpieczone w aktualnym planie zostały wykorzystane na wypompowanie wód 

opadowych z terenu miasta, bieżące utrzymanie urządzeń odwodniających, holowanie i 

przechowywanie na parkingu strzeżonym aut, które zalegały na terenie Milanówka, usługę 

doradztwa technicznego w zakresie dróg, najem gruntu pod ścieżkę rowerową na ul. Krakowskiej 

oraz odmalowanie oznakowania poziomego na ul. Mickiewicza; 

 

- w dziale 600  - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne  usuwa się 

plan wydatków majątkowych (par. 1 ust. 3 lit. c) na zadaniach pn.:  

"Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska" w kwocie 33 106 zł;    

Ze względu na opieszałość wykonawcy, który nie dochował terminu określonego w umowie, 

projekt przebudowy ul. Wiatracznej nie zostanie przygotowany i rozliczony 2020 r.  

"Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej,  Olszowej, 

Wierzbowej i Długiej" w kwocie 26 845 zł. 

Ze względu na opieszałość wykonawcy i przedłużający się proces uzyskiwania niezbędnych 

zezwoleń oraz zgód, projekt przebudowy ul. Olszowej nie zostanie przygotowany i rozliczony 

2020 r.  

"Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"" w 

kwocie 190 805 zł. 

W dniu 18 września 2020 roku została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie 

Parkingu nr 1 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej, pomiędzy ulicami Brzozową a 

Smoleńskiego. Postępowanie przetargowe na Parking nr 2 zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 

na odcinku pomiędzy sklepem ogrodniczym a rejonem skrzyżowania z ulicą Herberta, zostało 

unieważnione. 

Mając na uwadze, że środki finansowe zabezpieczone w roku 2020 na rzecz rozliczenia 

dokumentacji projektowej, nie zostaną wydatkowane w całości, należy je przesunąć na rok 2021. 

 

- w dziale 600  - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne  zmniejsza 

się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.:  

"Przebudowa ulicy Kochanowskiego" (par. 1 ust. 3 lit. d) o kwotę 2 620 zł. 
Wynagrodzenie inspektora nadzoru dla przebudowy ul. Kochanowskiego wynosi 7.380,00 zł. 

Pozostała w planie kwota nie będzie wydatkowana; 

 



- w dziale 600  - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne  zwiększa 

się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.:  

"Przebudowa ul. Spółdzielczej"(par. 1 ust. 3 lit. e)  o kwotę 22 000 zł.  

Kwota zwiększenia planu inwestycji stanowi formę zabezpieczenia przed wartością oferty 

potencjalnego wykonawcy, który zostanie wyłoniony w toku procedury przetargowej;  

 

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 

1.000 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii na potrzeby 

zasilania budynku przy ul. Wylot 6 w Milanówku. Aktualny plan finansowy w większości został 

wykorzystany na opłacenie zużycia mediów w innych budynkach Miasta. 

Ponadto w tej klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan o kwotę 289 771 zł w związku z 

koniecznością wykonania pilnego remontu dachu w budynku A Urzędu Miasta Milanówka; 

   

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71035 - Cmentarze  zwiększa się plan 

wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 1 426 zł. Wynika to z potrzeby 

zabezpieczenia środków na zakup zniczy do ustawienia na Miejscach Pamięci Narodowej na 

terenie Milanówka. Ponadto w tej klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan na zakup usług o 

kwotę 500 zł;  

 

- w  dziale 750 - Administracja publiczna,  rozdziale 75023  Urzędy gmin zmniejsza się plan 

wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 200 000 zł na pokrycie zakupu usług 

remontowych w związku z koniecznością wykonania modernizacji dachu w budynku A Urzędu 

Miasta Milanówka. Budynek ten objęty jest wpisem konserwatorskim i wymaga pilnej naprawy. 

Z uwagi na wiek oraz brak wcześniejszych kompleksowych napraw wskazany dach uległ 

degradacji i w kilku miejscach przecieka, w wyniku czego więźba dachowa ulega stopniowej 

erozji. Prace będą sfinansowane z rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;  

 

- w  dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  rozdziale 75412 

Ochotnicze straże pożarne wprowadza się zadania  majątkowe (par. 1 ust. 3 lit. f) pn. 

"Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Milanówku" w kwocie 200 000 zł oraz 

zadanie pn. "Zakup namiotu dla OSP w Milanówku" w kwocie 200 000 zł oraz usuwa się zadanie 

majątkowe pn. "Budowa Strażnicy OSP w Milanówku"(par. 1 ust. 3 lit. g) w kwocie 200 000 zł.  

W związku z zamiarem uzyskania dochodów ze sprzedaży samochodu średniego pożarniczego 

marki MAN z 2007 r. planuje się przekazać uzyskane środki na dofinansowanie zakupu nowego 

wozu strażackiego dla OSP w Milanówku. 

Namiot będzie służył przechowywaniu pojazdów OSP. 

Plany przewidują rozpoczęcie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy inwestycji 

"Budowa Strażnicy OSP w Milanówku" w IV kwartale 2020 r. Ewentualny wybór wykonawcy 

nastąpi więc pod koniec bieżącego roku. Z uwagi na powyższe proszę o zmniejszenie planu 

wydatków. Szacuje się wartość inwestycji na kwotę 9 500 000 zł i planuje się wykonać powyższą 

inwestycję w okresie dwóch lat; 

 

- w  dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  rozdziale 75416  



Straż gminna zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 

22.354 zł na pokrycie zwiększonych kosztów paliwa, środków czystości i dezynfekujących oraz 

energii elektrycznej w Straży Miejskiej; 

 

- w  dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  rozdziale 75416  

Straż gminna zmniejsza się plan wydatków majątkowych (par. 1 ust. 3 lit. h) na zadaniu pn. 

"Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej" o kwotę 32 354 zł w związku z nabyciem 

samochodu w mniejszej kwocie niż zakładano; 

 

- w  dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  rozdziale 75495  

Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o 

kwotę 13 950 zł na pokrycie kosztów przywracania zasilania po awariach sieci elektrycznej w 

kamerach miejskiego monitoringu oraz na zakup usługi udostępnienia linii elektroenergetycznych 

i słupów na potrzeby umieszczania kamer wizyjnych;  

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe zwiększa się 

plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 534 154,16 zł z przeznaczeniem dla 

niepublicznych szkół; 

  

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe usuwa się plan 

wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w 

Milanówku"(par. 1 ust. 3 lit. i) w kwocie 170 000 zł. Ze względu na fakt, że aktualny układ 

pomieszczeń w SP Nr 2 nie jest funkcjonalny, a przebudowa obiektu Szkoły wiązałaby się z 

licznymi trudnościami np. funkcjonowaniem szkoły podczas przebudowy, uznano że budowa 

nowego obiektu szkoły pozwoli na zminimalizowanie tych trudności i zagwarantuje, że proces 

kształcenia uczniów będzie przebiegał w sposób niezakłócony. Ponadto należy zauważyć, że 

budowa nowego obiektu szkoły rozłożona w czasie nie będzie obciążać w znaczący sposób 

budżetu miasta. Całkowity szacunkowy koszt inwestycji to 20 000 000 zł brutto; 

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 5 000 zł z 

przeznaczeniem dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; 

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejsza się plan 

wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia o kwotę 60 000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Przedszkola oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 500 000 zł z 

przeznaczeniem dla niepublicznych  przedszkoli; 

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne zmniejsza się plan 

wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 184 000 zł z powodu czasowego nie 

prowadzenia stołówek szkolnych z powodu  pandemii Covid-19; 



 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych  formach wychowania 

przedszkolnego  zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 45 000 zł z 

przeznaczeniem dla niepublicznych placówek; 

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 225 000 zł z 

przeznaczeniem dla niepublicznych placówek; 

 

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się 

plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 5 066 zł z powodu 

niewykorzystania środków na przewozy uczniów na zawody z powodu pandemii Covid-19; 

 

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie wydatki statutowe o kwotę 16 985,90 zł tj. o 

wolne środki, które pozostały z rozliczenia zadania z roku poprzedniego. W związku z istniejącą 

sytuacją epidemiczną do końca br. istnieje możliwość przeznaczenia środków z opłat za wydanie 

zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi na działania związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19 na podstawie art. 15qc Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) Dz.U.2020.374 z dnia 

2020.03.07;  

 

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 066 zł z przeznaczeniem na 

zabezpieczenie środków na dowóz dwóch osób niepełnosprawnych na zajęcia do ośrodków 

rewalidacyjnych; 

 

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa  

się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na 

wynagrodzenia pracowników OPS. Środki te zastępczo (po wcześniejszym wprowadzeniu 

odpowiedniej zmiany w Zarządzeniu Burmistrza) przeznaczono na odpłatność za pobyt 

mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej;  

 

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 82 500,74 zł z przeznaczeniem na realizację przez OPS projektu 

współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozwój usług społecznych"; 

 



- w  dziale 855, rozdziale 85505, § 6060 wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Doposażenie 

placu zabaw w Żłobku" (par. 1 ust. 3 lit. j) w kwocie 42 280 zł współfinansowanego ze środków 

unijnych w ramach Osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 8.3 Ułatwianie powrotu do 

aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3; 

 

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę 5 000 zł z 

przeznaczeniem dla niepublicznych placówek; 

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 203 zł 

zgodnie z wnioskiem Referatu TOM w związku z niewykorzystaniem środków; 

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód usuwa się plan wydatków majątkowych na zadaniach 

(par. 1 ust. 3 lit. k)  pn.:  

"Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, 

Starodęby, Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej" w kwocie 

70 000 zł. 

Inwestycja ma charakter długoletni i nie zostanie zakończona w 2020 r. Plany zakładają 

ogłoszenie w IV kwartale bieżącego roku postępowania przetargowego celem wyłonienia 

projektanta. Z uwagi na późny okres wyłonienia potencjalnego wykonawcy dokumentacji, nie 

jest możliwe rozliczenie zadania w 2020 r. W roku 2021 planuje się wykonać dokumentację 

projektową wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, itd. Od roku 2022 

planuje się wykonywać sukcesywnie prace polegające na montażu urządzeń – systemów 

odwadniających;   

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze 

dojazdowej do ulicy Królewskiej" w kwocie 35 000 zł. 

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Królewskiej dzieli się na 

dwie części. Pierwsza z nich dotyczy działek należących do Gminy Milanówek, druga natomiast 

obejmuje działki drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Królewska). Zgłoszenie pierwszej części 

projektu zostało wysłane do Starostwa celem akceptacji. Przedmiotowe zgłoszenie zostało 

przyjęte bez sprzeciwu. W przypadku drugiej części projektu, który wraz ze zgłoszeniem został 

wysłany do Wojewody Mazowieckiego, konieczne okazało się uzyskanie decyzji 

konserwatorskiej. Po jej zdobyciu dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę 

zostanie ponownie wysłana do Wojewody. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania 

niezbędnych zgód rozpoczęcie inwestycji przewidziane jest na rok 2021; 

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 - 

Oczyszczanie  miast i wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22 000  zł z 

przeznaczeniem na dopłatę do ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych. Na chwilę 



obecną nie ma podstawy prawnej umożliwiającej przeznaczanie środków na przedmiotowy cel;  

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

18.385  zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup drzew oraz materiałów 

roślinnych do wykonania nasadzeń zastępczych na terenie Miasta Milanówka; 

 

  - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - 

Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80 000  zł z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dystrybucję i zakup energii elektrycznej na 

potrzeby oświetlenia ulic i parków w Milanówku. Obecnie wydatkowano na przedmiotowe 

zadanie 581.976,57 zł. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione w okresie od stycznia do sierpnia 

2020 r. Zgodnie z szacunkami wydatki związane ze zużycie energii w okresie pozostałych 

miesięcy wyniosą ok. 250 000 zł.      

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 - Wpływy i 

wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska  zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł przeznaczoną na dotacje 

zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią i przeznacza na 

wydatki bieżące w tym samym rozdziale na zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiązań 

na drzewach - pomnikach przyrody oraz starodrzewiu i  na wykonanie ekspertyz 

dendrologicznych drzew w Milanówku. Art.  6k.  ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 tj.) daje możliwość 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości jednorodzinnych, którzy  kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. Mając na uwadze wskazany art., Gmina planuje zwolnić 

Mieszkańców z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku 

kompostowania bioodpadów, a tym samym w 2020 r. nie wykorzysta ww. środków na zakup 

kompostowników przydomowych;  

 

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała 

działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł zgodnie z wnioskiem 

Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, aktualne plany nie przewidują 

wykorzystania w 2020 roku środków finansowych pierwotnie zaplanowanych w pierwotnej 

wysokości; 

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i 

ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31 000 zł z 

przeznaczeniem na dotacje dla MCK. MCK otrzymało dofinansowanie z MKiDN na stworzenie 

Wirtualnego Muzeum Jana Szczepkowskiego. Niezbędny jest wkład własny do tego projektu, 



który wynosi 13 000 zł. Z kolei kwota 18 000 zł jest konieczna na finansowanie utrzymania 

infrastruktury sportowej; 

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona 

zabytków i opieka nad zabytkami  zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 335 200 zł 

zgodnie z wnioskiem referatu TOM. W związku z koniecznością wykonania naprawy dachu w 

bud. A UMM  wymagana jest zmiana planu umożliwiająca finansowanie zadania z właściwej 

klasyfikacji budżetowej tj. z § 6050 w kwocie 963 971 zł (par. 1 ust. 3 lit. m);   

 

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona 

zabytków i opieka nad zabytkami likwiduje się plan wydatków majątkowych w kwocie 

847.000 zł na zadaniu pn. "Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria współfinansowane ze 

środków zewnętrznych z MKiDN" (par. 1 ust. 3 lit. l) i zwiększa się plan wydatków bieżących 

na remont Willi Waleria w kwocie 348 600 zł stanowiący udział własny gminy. Środki z MKiDN 

w formie dotacji na zadania bieżące w kwocie 400 000 zł wpłynęły na ten cel na rachunek 

miasta.  

W tej samej klasyfikacji budżetowej zmniejsza się  plan wydatków majątkowych o kwotę 25 400 

zł na zadaniu pn. "Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w 

Milanówku"(par. 1 ust. 3 lit. ł). W bieżącym roku w ramach zadania wydano środki na projekt 

budowlany i wykonawczy remontu przedmiotowego budynku. Pozostała w planie kwota nie 

zostanie wykorzystana    

Ponadto zwiększa się  plan wydatków majątkowych o kwotę 98 400 zł na zadaniu pn."Prace 

remontowe w zabytkowej Willi Waleria" (par. 1 ust. 3 lit. l) na  przeksięgowanie środków 

finansowych na wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej, która nie jest dofinansowana ze 

środków zewnętrznych pochodzących z MKIDN jak to pierwotnie uznano; 

Zmniejszenie kwoty wynika z konieczności przeksięgowania środków finansowych 

zabezpieczonych na nieprawidłowym paragrafie. Wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej nie 

jest dofinansowywane ze środków zewnętrznych pochodzących z MKIDN. Mając na uwadze 

powyższe należy przeksięgować zaangażowanie środków finansowych.  

- w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 

chronionej przyrody, rozdziale 92595 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków 

bieżących o kwotę 1 311 zł zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Zielenią; 

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 8 586,20 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na rzecz 

zasilania obiektu zlokalizowanego przy ul. Dębowej dz. 66/2 (w okresie zimowym obiekt ten 

pełni funkcję lodowiska);  

 



- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na 

wykonanie przeglądu placów zabaw na terenie Miasta Milanówka;  

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność  zmniejsza się plan 

wydatków majątkowych o kwotę 43 950 zł na zadaniu pn. "Budowa placu zabaw na ul. 

Przyszłości róg ul. Gospodarskiej na terenie Milanówka" (par. 1 ust. 3 lit. n) w związku z 

budową placu w mniejszej kwocie niż zakładano;  

 

- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność  likwiduje się plan 

wydatków majątkowych o kwotę 138 997,36 zł na zadaniu pn. "Budowa ogólnodostępnej 

infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka" (par. 1 ust. 3 lit. o) z powodu 

rezygnacji z wykonania zadania; 

 

Plan wydatków zwiększa się o kwotę  9 861,64 zł. 

  

Zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 2 329 312,14 zł (w tym środki z  

Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Herberta w kwocie 2 238 600 zł, 

niewykorzystane w 2019 roku środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 

realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 

kwocie 16 985,90 zł oraz niewykorzystane w 2019 roku środki z tytułu realizacji projeku 

współfinansowanego środkami z UE pn. Rozwój usług społecznych w kwocie 73 726,24 zł).  

Ponadto w wyniku zmian w budżecie zwiększa się deficyt w 2020 roku i wynosi 8 652 291,06 

zł.  

 

 

 

                     

 
 


