
UCHWAŁA Nr  117/XVI/16 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 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, poz. 1045, poz. 1890) 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, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150) - Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje:       

   

          § 1.  

W uchwale budżetowej na rok 2016 Miasta Milanówka Nr 110/XV/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w dochodach budżetu na rok 2016 określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) w wydatkach budżetu na 2016 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w zadaniach majątkowych w 2016 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian: 

a) wprowadza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 na kwotę 9 428 zł na zadanie  

pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych”; 

b) zmniejsza się plan w dziale 700, rozdziale 70005, 6060 o kwotę 25 306 zł na zadaniu pn. „Wykupy 

gruntów - umowy roczne”; 

c) wprowadza się plan w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 na kwotę 30 000 zł na zadanie  

pn. "Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku A Urzędu Miasta";  

d) wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6060 na kwotę 15 878 zł na zadanie  

pn. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych”; 

e) zwiększa się plan w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 o kwotę 2 011 zł na zadanie pn. „Budowa 

Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap”;  
4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3  

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 710 rozdziale 71095, § 2008,2009 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę  

10 800 zł w związku z realizacją Umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym 

Warszawa a Miastem Milanówek w celu realizacji jednego z zadań Projektu dotyczącego 

finansowania podmiotów realizujących ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie koordynatora ZIT. 

 

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

1. w planie wydatków majątkowych wprowadza się plan w dziale 400, rozdziale 40002 na kwotę  

9 428 zł na zadanie pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” (§ 1, pkt 3, litera a). Zmiana 

wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na odpłatne przejęcie urządzenia 

wodociągowego; 

 

2. zmniejsza się plan w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2 011 zł przeznaczony na wydatki 

bieżące w drogach gminnych, środki te proponuje się przenieść do działu 926, rozdziału 92601  

do planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - 

III etap"(§ 1, pkt 3, litera e). Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków  

na jednorazową opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej planowanego do wykonania obiektu 

sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej w Milanówku;  

 

3. wprowadza się plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 na  kwotę 3 100 zł 

przeznaczoną na zabezpieczenie środków na wykonanie przebudowy miejskiego monitoringu 

polegającej na przewieszeniu kamer znajdujących się przy skwerze Wdowiaka w Milanówku, 

środki na ten wydatek pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych dla 

Urzędu Miasta w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 3 100 zł;  

 

4. w planie wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się plan o kwotę 

25 306 zł na zadaniu pn. „Wykupy gruntów - umowy roczne” (§ 1, pkt 3, litera b);  

 

5. wprowadza się plan wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71095  na  kwotę 12 000 zł  

z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora ZIT. Środki  

na to zadanie w wysokości 10 800 zł (stanowiące 90% wkładu) gmina otrzyma na podstawie 

Umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Miastem Milanówek,  

a kwotę w wysokości 1 200 zł (10% wkładu)  miasto zabezpieczy w ramach swojego budżetu 

poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie w tę kwotę w dziale 750, rozdziale 75023; 

 

6. wprowadza się plan wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75023 na kwotę 30 000 zł 

na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku A Urzędu Miasta (§ 1, pkt 3, litera c)  

z powodu awarii; 

 

7. zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Miasta  

w dziale 750, rozdziale 75023 na kwotę 30 000 zł;  

 

8. w planie wydatków majątkowych wprowadza się plan w dziale 900, rozdziale 90001 na kwotę  

15 878 zł na zadanie pn. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych” (§ 1, pkt 3, litera d). 

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na odpłatne przejęcie 

urządzenia kanalizacyjnego. 


