
 

UCHWAŁA Nr 126/XVII/16 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 18 lutego 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 wydatkach budżetu na 2016 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

a) zwiększa się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 o kwotę 24 380 zł na zadaniu pn. „Budowa 

wodociągu w ulicy Lazurowej”; 

b) wprowadza się plan w dziale 400, rozdziale 40002, § 6050 na kwotę 79 900 zł na zadanie  

pn. „Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza”; 

c) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 58 820 zł na zadaniu pn. „Budowa 

kanalizacji w ulicy Lazurowej”;  

d) zmniejsza się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 305 500 zł na zadaniu pn. „Budowa 

odwodnienia w ulicy Lazurowej”; 

e) zwiększa się plan w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 142 400 zł na zadaniu pn. „Budowa 

odwodnienia w ulicach Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia Rowu R-4  

w ulicy Wysockiego w Milanówku”; 

3) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2  

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  wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób: 
1. zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40002 o kwotę 104 280 zł  

na zadania pn.: 

 

"Budowa wodociągu w ul. Lazurowej" (§ 1, pkt 2, litera a). W związku z otwarciem ofert w dniu 

02.02. 2016 r. na zamówienie nr ZP.271/1/TOM/2016 na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej  

w Milanówku okazało się, że najtańsza ze złożonych ofert przekracza kwotę zarezerwowaną w budżecie 

na rok 2016 o 24 380 zł. Aby umożliwić zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę należy zwiększyć kwotę środków zarezerwowanych na to zadanie o kwotę 24 380 zł, 

"Budowa wodociągu w ul. Gombrowicza (§ 1, pkt 2, litera b) o kwotę 79 900 zł. Środki pozostałe  

po otwarciu ofert w zamówieniu ZP.271/1/TOM/2016 dają możliwość realizacji inwestycji skutkującej 

zapewnieniem dostępu do miejskiej sieci wodociągowej Mieszkańcom ul. Gombrowicza. Miasto 

posiada wykonaną dokumentację techniczną budowy ok. 243 m infrastruktury; 

2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 305 500 zł  

na zadaniu pn. „Budowa odwodnienia w ul. Lazurowej” (§ 1, pkt 2, litera d). W związku z otwarciem 

ofert w dniu 02. 02. 2016 r. na zamówienie nr ZP.271/1/TOM/2016 na budowę sieci wodociągowej, 

sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej  

w ul. Lazurowej w Milanówku okazało się, że najtańsza ze złożonych ofert zawiera cenę niższą niż 

zarezerwowano pierwotnie (na podstawie kosztorysu inwestorskiego) o 305 500 zł. Środki te mogą być 

wykorzystane przy realizacji innych zadań inwestycyjnych; 

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 201 220 zł  

na zadania pn.:  

"Budowa kanalizacji w ul. Lazurowej" o kwotę 58 820 zł (§ 1, pkt 2, litera c). W związku z otwarciem 

ofert w dniu 02. 02. 2016 r. na zamówienie nr ZP.271/1/TOM/2016 na budowę sieci wodociągowej, 

sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej  

w ul. Lazurowej w Milanówku okazało się, że najtańsza ze złożonych ofert przekracza kwotę 

zarezerwowaną w budżecie na rok 2016 o 58 820 zł. Aby umożliwić zawarcie umowy z wykonawcą, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę należy zwiększyć kwotę środków zarezerwowanych na to zadanie, 

"Budowa odwodnienia w ulicach Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycie 

rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku" o kwotę 142 400 zł (§ 1, pkt 2, litera e). W budżecie na rok 

2016  zabezpieczono kwotę w wysokości 100 000 zł na wykonanie tylko części robót przewidzianych 

do wykonania w ul. Wylot. Zwiększone  środki finansowe o 142 400 zł do kwoty 242 400 zł umożliwią 

wykonanie odwodnienia w ul. Wylot kompleksowo w pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją 

projektową. Zakres robót będzie obejmował odwodnienie skrzyżowania oraz przebudowę rowu 

przydrożnego, przepustów oraz wjazdów na posesje z retencją wód opadowych w podziemnych 

zbiornikach retencyjno - chłonnych. 

 
 


