
Projekt  

                                                          UCHWAŁA Nr             /15                                               

    RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok 

  

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214  i 233 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i 

z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, 

poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miasta Milanówka uchwala, co 

następuje:       

   

          § 1.  

W uchwale budżetowej na rok 2015 Miasta Milanówka Nr 14/IV/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

          

1) w dochodach budżetu na rok 2015 określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w wydatkach budżetu na 2015 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w zadaniach majątkowych w 2015 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących 

zmian: 

a)likwiduje się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na kwotę 19 065 zł na zadaniu pn. 

„Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza”; 

 

b) wprowadza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na kwotę 7 380 zł zadanie pn. 

„Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza”; 

 

c) wprowadza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na kwotę 11 685 zł zadanie pn. 

„Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej”; 

 

d) zmniejsza się plan w dziale 630, rozdziale 63003, § 6050 o kwotę 39 000 zł na zadaniu pn. 

"Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty 

turystycznej"”; 

 

e) zwiększa się plan w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 42 500 zł na zadanie pn. „Wykupy 

gruntów”; 

 



f) wprowadza się plan w dziale 754, rozdziale 75416, § 6060 na kwotę 110 000 zł na zadanie pn. 

„Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej”; 

 

g) wprowadza się plan w dziale 801, rozdziale 80101, § 6060 na kwotę 20 000 zł na zadanie pn. 

„Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w SP Nr 2”; 

 

h) zwiększa się plan w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 o kwotę 319 477,54 zł na zadanie pn. 

„Budowa publicznego przedszkola  integracyjnego w Milanówku”; 

 

i) wprowadza się  plan w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 na kwotę 9 000 zł na zadanie pn.  

„Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 przeciw ptakom”; 

 

j) wprowadza się plan w dziale 851, rozdziale 85195, § 6060 na kwotę 18 800 zł na zadanie pn. 

„Zakup czterech defibrylatorów”; 

 

k) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 2 000 zł na zadanie pn. 

„Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia”; 

 

l) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90095, § 6616, 6617 o kwotę 211 594,02 zł na 

zadaniu pn.: "PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, 

gospodarki wodnej i komunikacji";   

 

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 

3 do niniejszej uchwały; 

 

5) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2015 

rok" oraz załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" 

otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 

 

    § 2.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

    § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.                                                                                 

                                                

              Przewodnicząca   

            Rady Miasta Milanówka  

          mgr Małgorzata Trębińska 

 



UZASADNIENIE 

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

sposób: 

 

1. w  dziale 600,  rozdziale  60095, § 0570 zmniejsza się  plan  dochodów  bieżących o  kwotę 

2000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami kar  za brak opłaty parkingowej; 

 

2. w dziale 600,  rozdziale  60095, § 0690 zmniejsza się  plan  dochodów  bieżących o  kwotę 

12000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z opłat  parkingowych, wpływy z tego 

tytułu zależą od ilości wykupionych opłat i czasu postoju. Zaobserwowano zmniejszenie ilości 

korzystających z płatnych parkingów jak i częstszy postój na czas 15 minut, za który opłata 

wynosi 20 groszy; 

 

3. w  dziale 700,  rozdziale  70005, § 0760 zmniejsza się  plan  dochodów  majątkowych o  

kwotę 17 197 zł w związku z wydaniem decyzji nr 3/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 

27.10.2015 r. dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości przy ul. Podwiejskiej, w której orzeczono o rozłożeniu na raty opłaty z tytułu 

przekształcenia dla jednego ze współużytkowników wieczystych, na okres 5 lat płatnych 

kwartalnie, realny wpływ w bieżącym roku będzie niższy o ww. kwotę;  

 

4. w dziale 750,  rozdziale  75023, § 0830 zmniejsza się  plan  dochodów  bieżących  w Urzędzie 

Miasta o kwotę 12 000 zł z tytułu wpływów z usług za zawieszanie banerów reklamowych nad 

ulicami miasta;  

 

5. w  dziale 754,  rozdziale 75416, § 0570 zmniejsza się  plan  dochodów  bieżących o  kwotę 

20000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z mandatów karnych wystawianych 

przez Straż Miejską, które są zależne od ilości i wartości grzywien nałożonych w drodze 

mandatów; 

 

6. w  dziale 754,  rozdziale 75495, § 0960 zmniejsza się  plan  dochodów  bieżących o  kwotę 

2450 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu darowizn pieniężnych na 

organizację Akcji „Straż Miejska Dzieciom – Bądź bezpieczny”;  

 

7. w  dziale 801,  rozdziale  80103, § 0970 zmniejsza się  plan  dochodów  bieżących  w 

Urzędzie Miasta o kwotę 5 000 zł z tytułu zwrotu  środków z gmin, z terenu których dzieci 

uczęszczają do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Milanówku z powodu 

spadku liczby dzieci; 

 

8.w  dziale 801,  rozdziale  80104, § 0970 zwiększa się  plan  dochodów  bieżących  w Urzędzie 

Miasta o kwotę 195 000 zł z tytułu zwrotu  środków z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają 



do milanowskich przedszkoli z powodu dużego wzrostu liczby dzieci i zwiększonej stawki za 

pobyt dziecka w przedszkolu; 

 

9. w  dziale 801,  rozdziale  80148, § 0830 zwiększa się  plan  dochodów  bieżących  w ZSG Nr 

3 o  kwotę 30 000 zł z tytułu odpłatności za obiady (wzrost liczby wydawanych obiadów dla 

uczniów od września br.); 

 

10. w związku z realizacją wniosku na dofinansowanie projektu pn. "PTO - poprawa spójności 

obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki 

społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" dokonuje się 

w dziale 900, rozdziale 90095, § 6207 zmniejszenia o całą kwotę planu dotacji w kwocie 

170290,64 zł. Wcześniejsze założenia, że Gmina Brwinów - lider Projektu będzie rozliczał 

wykonanie zadania ze środków gmin, po czym wystąpi o refundację wydatków zmieniły się. 

Gmina Brwinów w 2015 roku pozyskała zaliczkę co skutkuje inną formą wzajemnych rozliczeń i 

brakiem wpływów dochodów dla pozostałych gmin.    

   

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 15 937,64 zł. 

 

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

sposób: 

 

1.w planie wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40002 likwiduje się plan w dziale 

400, rozdziale 40002 na kwotę 19 065 zł na zadaniu pn. „Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i 

Gombrowicza” i wprowadza się plan na kwotę 7 380 zł na zadanie pn. „Budowa wodociągu w 

ulicy Gombrowicza” i na kwotę 11 685 zł zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej” (§ 

1, pkt 3, litera a, b, c); 

 

2.zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 630, rozdziale 63003 przeznaczonych na 

realizację zadania "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez 

poszerzenie oferty turystycznej" (§ 1, pkt 3, litera d) o kwotę 39 000 zł oraz zmniejsza się  plan 

wydatków bieżących w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 11 000 zł przeznaczonych na 

realizację ww. projektu. Zmiana podyktowana jest koniecznością uzyskania niezbędnych 

zezwoleń i opinii, na skutek powyższego zrealizowanie zadania polegającego na budowie toalety, 

wartowni i bramy zostało zawnioskowane w budżecie 2016 r.; 

3.ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 1 500 

zł przeznaczoną na prace konserwacyjne tablic znajdujących się na szlaku "Milanówek Mały 

Londyn". Prace zostały wykonane przez pracowników Urzędu Miasta; 

 

4.zwiększa się plan wydatków majątkowych  w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 42 500 zł 

na zadanie pn. „Wykupy gruntów” w związku z planowaną możliwością wypłacenia 

odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne, które zostały przejęte przez Gminę 



Milanówek na podstawie decyzji podziałowych (dz. nr ew. 13/9 obr. 05-03 – ul. Sadowa, 41/1 

obr. 05-19 – ul. Wronia; 58/3 obr. 05-16 – ul. Moniuszki), wynikających z wstępnego 

doprowadzenia do porozumienia z byłymi właścicielami w zakresie stawki odszkodowania; 

   

5. w  dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 76 550 zł z 

następujących powodów: 

zmniejszenia zapotrzebowania na płatne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków 

uzyskiwane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na potrzeby 

postępowań administracyjnych związanych z regulacją gruntów w Milanówku (tzw. art. 73, 

postępowania komunalizacyjne itd.),  

przesunięcia płatności za odszkodowania za grunty zajęte pod drogi z art. 73 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. 

U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, ze zm.) z uwagi na odwołanie się Gminy od dwóch decyzji 

Starosty, co skutkuje prawdopodobnym rozstrzygnięciem spraw po roku 2015 (dotyczy 

nieruchomości w ul. Szkolnej oraz w ul. Literackiej), 

niezrealizowanego założenia regulacji stanu prawnego gruntów, do którego niezbędne było 

zabezpieczenie środków na opłaty sądowe, w tym opłaty wieczysto-księgowe; 

6. w dziale 710, rozdziale 71004 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł z 

powodu braku możliwości wykorzystania środków w tym roku (w części wynika to  

z niższego zapotrzebowania na usługi urbanisty wykonującego projekty decyzji o warunkach 

zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego); 

7. w dziale 710, rozdziale 71014 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56 000 zł z 

powodu braku wykonania podziałów nieruchomości w zaplanowanej liczbie, co uwarunkowane 

było zmianami w realizowanych inwestycjach przez Referat Technicznej Obsługi Miasta (np. 

wydzielenia gruntów pod drogę w ulicy Uroczej), zmianami organizacyjnymi i proceduralnymi 

związanymi z ogólnym dokonywaniem podziałów pod drogi publiczne gminne, jak również z 

niezrealizowanym założeniem bieżącego wykonywania map do celów prawnych na potrzeby 

postępowań komunalizacyjnych i z tzw. art. 73; 

8. w dziale 750, rozdziale 75011 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących 

przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu  administracji rządowej - Urzędy 

wojewódzkie o kwotę 756 zł w celu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z 

właściwej klasyfikacji budżetowej;  

9.  zwiększa się plan wydatków bieżących  w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 24 000 zł 

przeznaczoną na zakup 15 tabletów dla radnych Miasta Milanówka w celu przekazywania 

materiałów na sesje i komisje w wersji elektronicznej; 



10. w dziale 750, rozdziale 75023 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących 

przeznaczonych na realizację zadań własnych w Urzędzie Miasta zmniejszając plan wynagrodzeń 

i składek od nich naliczanych o kwotę 177 988 zł, z czego kwotę 164 500 zł przeznacza się  na 

zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Urzędu, kwotę 1 500 zł 

na świadczenia na rzecz pracowników, kwotę 11 988 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 

koordynatora ZIT;  

11. ponadto zwiększa się plan wydatków  bieżących w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 2337 

zł na zakup licencji programu do zarządzania archiwum zakładowego; 

12. zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 10 000 zł 

przeznaczoną na zakup gadżetów reklamowych promujących gminę i jej działania oraz zmniejsza 

się plan wydatków w tej klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę 3 135 zł, z tego z powodu 

niewykorzystania planu na składki naliczane od umów zleceń w kwocie 1 010 zł i 

niewykorzystania środków przeznaczonych  na usługi w zakresie tłumaczeń i opłaty licencyjne w 

kwocie 2 125 zł; 

13. zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 28 000 zł 

przeznaczoną na oświetlenie świąteczne oraz zmniejsza się plan wydatków w tej klasyfikacji 

budżetowej o kwotę 20 300 zł, z tego z powodu niewykorzystania planu dotacji  o kwotę 20 000 

zł oraz na nagrody konkursowe w kwocie 300 zł. Na ogłoszony przez Burmistrza Miasta 

Milanówka otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony 

środowiska wspomagające partycypację społeczną wpłynęły 2 oferty. Oferty nie otrzymały 

wsparcia finansowego ze względu na brak - w przypadku pierwszej, a nieznaczną - w przypadku 

drugiej, partycypację społeczną;  

14. wprowadza się plan wydatków bieżących w dziale 754, rozdziale 75410 na kwotę 15 000 zł 

przeznaczoną na dotację na Fundusz Wsparcia PSP  dla Państwowej Straży Pożarnej w 

Grodzisku Mazowieckim z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych,  

modernizacyjnych i remontowych, pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług oraz 

pokryciem wydatków na potrzeby służby w zakresie czasu służby strażaków; 

15. zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 12 300 zł 

przeznaczoną na dotację dla OSP, która poniesie koszty wymiany uszkodzonego hydrantu 

strażackiego przeznaczonego do zaopatrywania w wodę wozów bojowych; 

 

16. w dziale 754, rozdziale 75414 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę  6 599 zł z 

tytułu braku konieczności wykorzystania części środków zaplanowanych na Obronę cywilną w 

tym roku; 

 

17. w dziale 754, rozdziale 75416 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących 

przeznaczonych na realizację zadań własnych w Straży Miejskiej zmniejszając plan wynagrodzeń 



i składek od nich naliczanych o kwotę 79 259 zł, co wynika z późniejszego niż planowano 

zatrudnienia operatorów monitoringu miejskiego. Ponadto zwiększa się plan wydatków 

związanych z realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej o kwotę 21 854 zł z przeznaczeniem 

na zakup radiotelefonów i wyposażenia Ekopatrolu, kompleksowe czyszczenie dachu i elewacji 

budynku Straży Miejskiej oraz na aktualizację programów komputerowych; 

18. wprowadza się plan wydatków majątkowych  w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 110 

000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej” (§ 1, 

pkt 3, litera f); 

19. zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 5 500 zł 

przeznaczoną na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i ich leczenie; 

20. zwiększa się plan wydatków bieżących  w dziale 801, rozdziale 80101 dla szkół 

podstawowych o kwotę 70 880 zł, w tym o: 

2 700 zł na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych z powodu wzrostu uczniów,  

62 080 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSG Nr 1 – 1 130 zł, SP Nr 2 – 45 037 

zł, ZSG Nr 3 – 15 913 zł), 

6 100 zł na pokrycie wydatków związanych z usługami telekomunikacyjnymi i zakupem 

materiałów i wyposażenia dla ZSG Nr 1; 

 

21. zmniejsza się plan wydatków bieżących  w dziale 801, rozdziale 80101 dla szkół 

podstawowych o kwotę 4 846 zł w grupie wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (ZSG Nr 1 

– 1 130 zł, SP Nr 2 – 1 930 zł, ZSG Nr 3 – 1 786 zł);   

 

22. wprowadza się plan wydatków majątkowych  w dziale 801, rozdziale 80101 na kwotę 20 

000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w 

SP Nr 2” (§ 1, pkt 3, litera g); 

23. zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 500 zł  na 

dotację dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, które w tym 

roku nie będą wykorzystane;  

 

24. zwiększa się plan wydatków bieżących  w dziale 801, rozdziale 80104 dla przedszkoli o 

kwotę 113 759 zł, w tym o: 

13 100 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli z powodu wzrostu stawki jednostkowej na 

dziecko w przedszkolu,  

79 411 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Przedszkolu Nr 1, 

21 248 zł na pokrycie wydatków związanych z usługami i na zwiększenie planu na odpis ZFŚS w 

Przedszkolu; 

 

25. zmniejsza się plan wydatków bieżących  w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 9 000 zł 



przeznaczoną na remonty w Przedszkolu nr 1 i wprowadza się plan wydatków majątkowych w 

kwocie  9 000 na realizację zadania pn. „Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 

przeciw ptakom” (§ 1, pkt 3, litera i); 

 

26. zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 

319 477,54 zł na zadanie pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" z 

przeznaczeniem na wyższą niż przewidywał harmonogram spłat na 2015 rok spłatę 

wierzytelności. Jednocześnie spowoduje  to zmniejszenie zadłużenia Miasta o tę samą kwotę (§ 

1, pkt 3, litera h); 

27. zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80110 w gimnazjach o kwotę 

28 671 zł, w tym o kwotę: 

11 114 zł na  wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSG Nr 1 – 340 zł, ZSG nr 3 – 10 774 

zł), 

17 557 zł na pokrycie wydatków związanych z  zakupem materiałów dydaktycznych i 

wyposażenia (ZSG Nr 1 – 300 zł, ZSG – 17 257 zł); 

  

28. zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80110 w gimnazjach o 

kwotę 98 817 zł, w tym o kwotę: 

93 667 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSG Nr 1 - 340 zł, ZSG Nr 3 – 39 000 

zł, Referat Oświaty – 54 327 zł), 

5 150 zł na zakup usług i odpis na ZFŚS w ZSG Nr 1; 

 

29. zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80148 w stołówkach 

szkolnych o kwotę 68 383 zł, w tym o kwotę: 

5 383 zł na  wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSG Nr 3), 

63 000 zł na pokrycie wydatków związanych z  zakupem żywności i wyposażenia stołówek  

(ZSG Nr 1 – 30 000 zł, ZSG Nr 3 – 33 000 zł); 

 

30. w dziale 801, rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 669 zł, w 

tym o kwotę: 

21 950 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli z powodu zabezpieczenia  środków  na 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

2 932 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Przedszkole Nr 1), 

1 787 zł na pokrycie wydatków związanych z usługami i odpis na ZFŚS dla Przedszkola Nr 1; 

 

31.  w dziale 801, rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34 074 zł, w 

tym o kwotę:  

9 900 zł na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych z powodu zabezpieczenia  środków  

na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

17 700 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSG Nr 1 – 90 zł SP Nr 2- 17 610 zł), 



6 474 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla ZSG Nr 3; 

 

32. w dziale 851, rozdziale 85195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 900 zł, w 

tym o kwotę: 

2 000 zł przeznaczoną na dotację na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Środki zostały rozdysponowane w ramach 

otwartego konkursu ofert (39 000 zł) oraz w postaci tzw. małego grantu (4000 zł), pozostała 

kwota została pozostawiona na wypadek wpłynięcia kolejnego wniosku na realizację zadania w 

ramach tzw. małego grantu, taki wniosek nie wpłynął, 

3 900 zł przeznaczone na zakup usług tj. o środki będące w dyspozycji Referatu Oświaty; 

33. wprowadza się plan wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 na zadanie pn. 

„Zakup czterech defibrylatorów” w kwocie 18 800 zł (§ 1, pkt 3, litera j) z przeznaczeniem dla 

jednostek oświatowych w Milanówku; 

34. zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85206 w OPS 

przeznaczonych na wspieranie rodziny o kwotę 51 160 zł – dotyczy wynagrodzeń i pochodnych 

wynagrodzeń asystentów rodziny ponieważ wynagrodzenie zostało pokryte z dotacji od 

Wojewody Mazowieckiego i przez ZUS; 

35. zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85212 w  Urzędzie Miasta o 

300 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody Mazowieckiego odsetek od nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych; 

36. w dziale 852, rozdziale 85215 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 416 zł  

zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w celu 

urealnienia planu; 

 

37. w dziale 852, rozdziale 85216 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 110 000 zł  

zaplanowanych na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w 

związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Mazowieckiego (w planie wydatek był 

zabezpieczony ze środków Gminy); 

 

38. w dziale 852, rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 137 732 zł  

zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w OPS. Nie zatrudniono 

pracownika socjalnego , otrzymano dotacje od Wojewody Mazowieckiego (w planie wydatek był 

zabezpieczony ze środków Gminy) na dodatki 250 zł dla pracowników socjalnych, powstały 

oszczędności na skutek zwolnień lekarskich; 

 

39. w dziale 852, rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12 000 zł  

zaplanowanych na usługi opiekuńcze w OPS w celu urealnienia planu; 



 

40. w dziale 852, rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 480 zł  

zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w OPS dla osoby zajmującej się 

realizacją Milanowskiej i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Oszczędności powstały w 

wyniku ruchów kadrowych jakie miały miejsce na tym stanowisku na przestrzeni roku; 

 

41. w dziale 854, rozdziale 85401 zmniejsza się plan wydatków bieżących w świetlicach 

szkolnych o kwotę 31 307 zł, w tym  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 

29 147 zł (SP Nr 2 – 10 961 zł, ZSG Nr 3 – 11 541 zł, Referat Oświaty – 6 645 zł) oraz na zakup 

materiałów dydaktycznych w ZSG Nr 3 o kwotę 2 160 zł; 

  

42. w dziale 854, rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 416 zł w 

OPS  przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla uczniów za okres wrzesień - listopad 2015 r.; 

 

43. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 2 000 zł 

na zadaniu pn.: 

„Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia”  (§ 1, pkt 3, litera k) z 

powodu urealnienia planu, a środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w 

tej klasyfikacji budżetowej;  

 

44. zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 5 500 

przeznaczoną na oczyszczanie miasta w celu urealnienia planu; 

 

45. zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 10 000 

przeznaczoną na dotacje na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony środowiska 

wspomagające partycypację społeczną, na które wpłynęły 2 oferty. Oferty nie otrzymały 

wsparcia finansowego ze względu na brak - w przypadku pierwszej, a niewielką - w przypadku 

drugiej partycypację społeczną; 

46. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 na zadaniu pn.: 

"PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę 

w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i 

komunikacji" (§ 1, pkt 3, litera l) o kwotę 211 594,02 zł. Wcześniejsze założenia, że Gmina 

Brwinów - lider Projektu będzie rozliczał wykonanie zadania ze środków gmin, po czym wystąpi 

o refundację wydatków zmieniły się. Gmina Brwinów w 2015 roku pozyskała zaliczkę co 

skutkuje inną formą wzajemnych rozliczeń. Zmniejszenie wkładu własnego na rok 2015 wynika 

z oszczędności przetargowych oraz braku wydatkowania przez Gminę Brwinów środków w tym 

roku;    

  

47. zwiększa się w dziale 921, rozdziale 92109 plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł  

przeznaczonej na dotację podmiotową dla MCK  



 

48. w dziale 921, rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na 

ochronę zabytków o kwotę 7 000 zł z uwagi na fakt, iż niezbędny zakres prac konserwacyjnych i 

zabezpieczających zabytkowe nieruchomości, należące do Gminy Milanówek (Waleria i 

Turczynek), nie wymagał wydatkowania pełnej puli zarezerwowanych na ten cel środków; 

 

49. w dziale 921, rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 431 zł, w 

tym z powodu braku wniosków na nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz z mniejszej 

niż planowano liczby wniosków o stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne o 

kwotę 2 400 oraz z powodu zmniejszenia planu dotacji na kwotę 30 031 zł. Na realizację zadania 

- Rok Feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku - Burmistrz Miasta Milanówka ogłosił dwa 

otwarte konkursy ofert. W przypadku pierwszego wpłynęła jedna oferta, która nie otrzymała 

wsparcia finansowego, w przypadku drugiego nie wpłynęły oferty i konkurs został unieważniony. 

Pozostała kwota to środki zabezpieczone na wypadek wpłynięcia wniosku na realizację zadania 

w ramach tzw. małego grantu, ww. nie wpłynął; 

50. w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 416 zł 

przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co wynika ze zwolnień lekarskich 

(ZSG Nr 1 – 670 zł, ZSG Nr 3 – 1 746 zł) oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

1223 zł przeznaczonych na halę sportową (ZSG Nr 1 – 670 zł, ZSG Nr 3 – 553 zł);  

 

51. w dziale 926, rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 525,16 zł, 

z czego z powodu zmniejszenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 2 940 

zł, co wyniknęło z pozostawienia środków na wypadek wpłynięcia wniosku na realizację zadania 

w ramach tzw. małego grantu, ww. nie wpłynął, oraz z powodu braku wniosków na nagrody za 

wybitne osiągnięcia sportowe o kwotę 2 500 zł.  

 

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę  15 937,64 zł.  

                                                                                                                                        

 
 


