
Milanówek, 26.09.2017 r. 

 

Autopoprawka do projektu URM w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. w treści projektu  w § 1. ust 3 w pkt d) w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 

zwiększa się  plan  wydatków majątkowych o kwotę  40 000,00 zł i wprowadza się 

zadanie pn. "Wykonanie 4 sztuk wiat rowerowych  na osiedlu Berliny”, 

tj. omyłkowo wpisaną kwotę 50 000,00 zł zastępuje się kwotą 40 000,00 zł; 

 

2. w treści projektu w § 1. ust 3 w pkt h) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 nazwa 

zadania „Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek” 

otrzymuje brzmienie „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy 

Milanówek”; 

 

W załączniku nr 3 nazwa zadania ulega zmianie jak powyżej. 

 

3. w treści projektu w § 1. ust 3 dopisuje się pkt i) o następującej treści:  

„ w dziale 900, rozdziale 90019, § 6230 zwiększa się  plan  wydatków majątkowych 

o kwotę 55 000,00 zł na zadaniu pn. "Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania 

na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka”; 

 

4.  W tabeli  nr 2 w wydatkach budżetu  na 2017 rok zmniejsza się plan wydatków 

bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 w grupie zadań statutowych o kwotę 

30 000,00 zł  przeznaczonych na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi i w dziale 

757, rozdziale 75702 w grupie obsługa długu przeznaczonych na odsetki od kredytów  

o kwotę  25 000 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych w w 

dziale 900, rozdziale 90019 w grupie dotacji o kwotę 55 000,00 zł na zadaniu 

inwestycyjnym pn. "Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne 

dla mieszkańców Milanówka”; 

 

W załączniku nr 3 „Zadania majątkowe 2017 r.” na zadaniu pn. „"Dotacja celowa na 

zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka” 

wprowadza się zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł – stan po zmianie stanowi kwotę 

215 000,00 zł; 

 

W załączniku nr 5 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 

2017 rok” dopisuje się zadanie pn. „Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na 

proekologiczne dla mieszkańców Milanówka” na kwotę 215 000,00 zł. 


