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Autopoprawka załącznik nr 4 

Projekt 

UCHWAŁA Nr ..............    

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia  .... marca 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 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 600, rozdziale 60014, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn.: "Budowa 4 rond w Milanówku" na kwotę 200 000 zł;  

 

b) w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych  o  kwotę 

15.979 zł na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z 

wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”; 

 

c) w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 zmniejsza się plan wydatków majątkowych  na zadanie 

„Zakup podnośnika/drabiny pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” o kwotę 

200 000 zł; 

 

d) w dziale 754, rozdziale 75412, § 6050 wprowadza plan wydatków majątkowych się zadanie 

pn. „Projekt wraz z kosztorysem przebudowy i termomodernizacji  budynku strażnicy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” w kwocie 200 000 zł; 
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e) w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn.: ”Termomodernizacja dwóch budynków szkół podstawowych w Milanówku” w kwocie 

55.000 zł; 

 

f) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn.: "Dostawa wraz z montażem pompy ściekowej w przepompowni "Topolowa" w Milanówku" 

w kwocie 40 000 zł; 

 

g) w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn.: „Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria” o kwotę 55 000 zł; 

 

h) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie 

pn.: "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka" o 

kwotę 130 000 zł;  

 

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

3 do niniejszej uchwały"; 

 

5) załącznik nr 1a pn."Dotacje dla spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok" otrzymują 

brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 do uchwały; 

 

6) zmniejsza się przychody z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych 

(obligacji) w § 931 o kwotę 1 320 024,90 zł oraz zwiększa się przychody budżetu z tytułu z 

zaciągniętych kredytów w § 952 o kwotę 1.319.592,86 zł; 

 

7) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

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

kwocie 5 539 729,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji w 

kwocie 4.220 137,06 oraz z pożyczki w kwocie 1 319 592,86 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10 531 592,86 zł i rozchody budżetu w 

łącznej kwocie 4 991 862,94 zł 

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej: 

 

Lp.    Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

 Przychody ogółem:  10 531 592,86 

1 Przychody ze sprzedaży innych 

papierów wartościowych 

931 9 212 000,00 

2 Przychody z zaciągniętych pożyczek 

i kredytów na rynku zagranicznym 

952 1 319 592,86 

 Rozchody ogółem:  4 991 862,94 

3 Spłaty otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów 

992 4 991 862,94 
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 3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu: 

1) zaciągania kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu,   

2) wyemitowania  obligacji w kwocie 4 991 862,94 zł na sfinansowanie spłaty kredytów, 

pożyczki i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych,  

3) wyemitowania obligacji w kwocie 4 220 137,06 zł na sfinansowanie deficytu;    

4) zaciągania pożyczki w kwocie 1 319 592,86 zł na sfinansowanie deficytu. 

 

 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu 

kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 3 pkt  1 i wyemitowania obligacji w kwocie 

określonej limitami z ust. 3 pkt  2 i 3 oraz do  zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 

określonej limitem z ust. 3 pkt  4." 

 

 

§ 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 

 


