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

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

 

c) 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; 

 

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

 

6) 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 

 

 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 



3 

 

 

UZASADNIENIE 

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

sposób:   
 

1) w dziale 756, rozdział 75615, § 0310 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 432,04 

zł  z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych; 

 

2) w planie dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75814, § 6680 wprowadza się plan 

w kwocie 836 571,60 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z faktu niewykorzystania części 

środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego  przeznaczonych na realizację 

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

Olszowej, Wierzbowej i Długiej". Zgodnie z uchwałą podjętą w grudniu 2019 roku  na to zadanie 

uchwalono, jak się okazało, zawyżoną kwotę. Środki w wysokości 836 571,60 zł zostały w tym 

roku przekazane z rachunku bankowego przeznaczonego na wydatki niewygasające na konto 

podstawowe gminy.    

 

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 837 003,64 zł.  

 

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

sposób: 

 

1)  w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe 

wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "Budowa 4 rond w Milanówku" 

na kwotę 200 000 zł (pkt 3 lit. a).  

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na budowę 4 rond w 

Milanówku. Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Grodziski i Gminę Milanówek przy 

udziale środków zewnętrznych Funduszu Dróg Samorządowych. Na Milanówku spoczywałby 

ciężar przygotowania projektu, spodziewana kwota dofinansowania inwestycji to minimum 50% 

(może być realnie nawet 70% bądź więcej) przy czym Powiat i Gmina pokryły by po 25% 

kosztów kwalifikowanych i po 50% kosztów niekwalifikowanych. Przy całkowitym koszcie 

inwestycji 4 mln, ciężar finansowy Milanówka to maksymalnie 1 milion złotych (1/4 kosztów 

inwestycji) biorąc pod uwagę wyższą kwotę dofinansowania, może być on również znacznie 

mniejszy. Ronda te zlokalizowane będą przy wiadukcie po obydwóch stronach, przy kościele na 

ulicy Kościelnej oraz przy ulicy Piłsudskiego.  

W roku 2020 wykonana by była dokumentacja projektowa niezbędna do złożenia wniosku o 

pozyskanie środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych w sierpniu 2020 roku. 

Nieprzyznanie środków uniemożliwiłoby dotrzymanie terminu naboru na dofinansowanie i 

uniemożliwiłoby realizację projektu. W roku 2021 przystąpiono by do budowy rond; 

 

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

się plan wydatków bieżących o kwotę 457 571,60 zł. Plan po zmianach przeznaczony na zakup 

usług związanych z utrzymaniem dróg wynosiłby 657 571,60 zł; 

 

3) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49 000 zł. 
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Środki w kwocie 9 000 zł są niezbędne na wsparcie jednej z największych w naszym mieście 

imprez sportowych cyklicznie odbywającej się w Milanówku tj. VIII Biegu Stonogi poprzez 

ufundowanie promocyjnego worka oznaczonego herbem miasta wręczanego każdemu 

uczestnikowi biegu. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez biegowych. 

Uczestnikami biegu są zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby młode i starsze, a nawet całe 

rodziny. Dla jednych głównym motywem jest relaks, oderwanie od dnia codziennego, dla innych 

integracja czy rywalizacja i satysfakcja z poprawianych rezultatów sportowych. Tego typu 

wydarzenie sportowe stanowi kluczowy element turystyki sportowej. Wydarzenie jest doskonałą 

okazją dla promocji marki naszego miasta. 

 

Środki w kwocie 40 000 zł są potrzebne na: 

1) 10 000,00 zł na sponsoring zawodnika Rafała Białego – mieszkańca Milanówka. Rafał 

Biały to czołowy Polski rider extremalnej dyscypliny freestyle motocross. Zawodnik 

największego teamu FMX w Polsce - Freestyle Family, 2-gi v-ce Mistrz Polski 

freestyle motocross, zwycięzca FMX show Otwock. Uczestniczy w zawodach rangi 

mistrzostw i pucharu Polski oraz innych zawodach i eventach na terenie całego kraju 

oraz poza granicami. W 2018 roku debiutował i reprezentował kraj w rundzie 

mistrzostw świata. Zawodnik ma na koncie udział w wielu imprezach charytatywnych. 

Postać Rafała Białego promuje atuty, najbardziej pozytywne i unikalne cechy naszego 

miasta. Sport jest bardzo dobrym narzędziem do promocji miasta, budzi prozdrowotne 

skojarzenia i pozytywne emocje. 

2) 10 000,00 zł na podpisanie umowy rocznej na support strony www.milanowek.pl. W 

ramach usługi witryna zostanie zabezpieczona przed atakami hakerskimi, będzie na 

bieżąco aktualizowana oraz niezwłocznie naprawiana w przypadku awarii czy błędów. 

Dodatkowo zostaną zlecone prace polegające m. in. na dostosowaniu strony do 

wytycznych z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (WCAG 2.0) oraz 

zmodyfikowaniu dostępnych komponentów, co będzie miało przełożenie na szybkość 

jej działania. 

3) 20 000,00 zł na wsparcie finansowe przygotowanej do publikacji pracy autorstwa Pani 

Joanny Prosińskiej-Giersz pt. „Na rodzinnym jedwabnym szlaku. Historia Henryka i 

Stanisławy Witaczków” planowanej do wydania przez Oficynę Wydawniczą 

„Volumen” z Warszawy. Praca ma objętość około 15 arkuszy wydawniczych 

opatrzonych bardzo dużą ilością materiału ilustracyjnego. Wsparcie ze strony Gminy 

pozwoli by książka mogła się ukazać w przystępnej dla Czytelników, przede 

wszystkim mieszkańców Milanówka, cenie. Jedwab wpisał się w historię i tradycję 

naszego miasta. Tę tradycję do dziś podtrzymują ludzie, którzy nie wyobrażają sobie 

wizerunku Milanówka bez jedwabiu. Zadaniem samorządu jest podtrzymywanie 

tradycji i historii lokalnej – przeszłości naszej „małej ojczyzny” i ludzi, który ją 

tworzyli i budowali jej tożsamość. 

 

6) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe Urząd Miasta 

Milanówka będzie aplikował o pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na termomodernizację dwóch budynków szkół 

podstawowych w Milanówku. Mając na uwadze powyższe proponuje się wprowadzenie nowego 

zadania inwestycyjnego pn. ”Termomodernizacja dwóch budynków szkół podstawowych w 

http://www.milanowek.pl/
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Milanówku” (pkt 3 lit. b). Nowe zadanie inwestycyjne polegać będzie na wykonaniu 

aktualizacji dokumentacji projektowych dla szkół podstawowych nr 1 i nr 3 w Milanówku, 

poprzez uwzględnienie w nich odnawialnych źródeł energii, co pozwoli nam na zwiększenie 

szansy uzyskania dofinansowania; 

 

4) wobec powyższego proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na „Prace 

remontowe w zabytkowej Willi Waleria” (pkt 3 lit. c) w dziale 921 - Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 

W tym roku Urząd Miasta będzie aplikował o pozyskanie środków zewnętrznych na 

przeprowadzenie remontu Willi Waleria. Zgodnie z informacjami w sprawie dofinansowania, 

jednostka samorządu terytorialnego musi wykazać się zabezpieczeniem środków finansowych na 

wkład własny (tj. różnicę pomiędzy kwotą wydatków kwalifikowanych, a kwotą 

dofinansowania). Środki te zostaną zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 

2021 – 2023. W roku 2020 środki finansowe na tym zadaniu inwestycyjnym zostaną 

przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej Willi Waleria w wysokości 36 900 zł 

niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne. W związku z powyższym wnioskuje o 

przesunięcie środków finansowych jak wyżej; 

 

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

zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na 

zabezpieczenie środków w kwocie 20 000 zł na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego 

„Teatru Letniego” w Milanówku. Jednocześnie w rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków 

bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych na ochronę zabytków. Nie przewiduje się 

wykorzystania pierwotnie zaplanowanych środków w tym paragrafie;  

 

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

wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka” o kwotę 130 000 zł (pkt 3 lit. b). W 

wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na „Budowę ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka” zgłosiły się 3 firmy z chęcią jej wybudowania 

na kwoty: oferta 1 – 530 000 zł; oferta 2 – 740 000 zł; oferta 3 – 698 640 zł. Zamawiający na 

realizację powyższego zadania przeznaczył kwotę w wysokości 400 000 zł. Najtańsza oferta 

złożona w ww. postępowaniu opiewa na kwotę 530 000 zł. Aby móc pozytywnie rozstrzygnąć 

postępowanie przetargowe i wyłonić Wykonawcę budowy infrastruktury rekreacyjnej 

koniecznym jest przesunięcie środków finansowych w wysokości 130 000 zł do najniższej 

zaproponowanej w przetargu oferty.  

 

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 836 571,60 zł.  

 

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

sposób: 
 

- 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. 

 

Zaplanowana w 2019 roku pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie, w związku z realizacją 
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zadania pn.: "Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie gminy Milanówek", nie została 

pobrana do końca roku. Było to spowodowane nieterminowym wykonywaniem prac przez 

wykonawcę, a tym samym niemożnością przedstawienia w odpowiednim terminie dokumentów 

do WFOŚ i GW przez Gminę w celu uruchomienia transzy pożyczki.  

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu wyraził zgodę na aneksowanie umowy, która może być 

podpisana w tym roku jeśli Rada Miasta Milanówka udzieli Burmistrzowi Miasta  upoważnienia  

do zaciągania zobowiązań z tego tytułu w 2020 roku w kwocie 1.319.592,86 zł. Harmonogram 

spłat pożyczki pozostaje bez zmian. 

Mając na uwadze możliwość otrzymania przez gminę pożyczki proponuje się zmniejszenie 

wysokości obligacji o kwotę 1 320 024,90 zł, tak aby po zmianach planu zostały wyemitowane 

obligacje o wartości 9 212 000 zł (9 212 szt. po 1 000 zł). Harmonogram spłat uległby zmianie. 

Wykup  następowałby w tych samych latach tzn. 2025 do 2029 po zmniejszonych niż uprzednio 

założono kwotach: 4 lata po 1 800 000 zł i w ostatnim roku 2 012 000 zł.  

 

Ogółem plan przychodów zmniejsza się o kwotę 432,04 zł.  

 

 

 


