
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU 
 

Wydatki miasta Milanówka w  2008 roku  według działów zawiera poniższe zestawienie: 

 
Wyszczególnienie 

  

Plan 
(po 

zmianach) 
Wykonanie Wsk. 

(3:2) 

Strukt. 
 

 zł % 
1 2 3 4 5 

Ogółem,  z tego: 50 542 525 49 458 095,97 97,9 100,0
Rolnictwo i łowiectwo 2 868 2 815,59 98,2 0,0
Przetwórstwo przemysłowe 24 278 24 278,00 100 0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie  w energię 
elektryczną, gaz i wodę 738 061 682 169,61 92,4 1,4

Transport i łączność 4 913 768 4 838 335,27 98,5 9,8
Gospodarka mieszkaniowa 3 950 927 3 921 943,47 99,3 7,9
Działalność usługowa 206 362 198 103,91 96,0 0,4
Administracja publiczna 5 719 978 5 648 760,48 98,8 11,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 340 2 340,00 100 0,0

Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpożarowa 1 492 251 1 466 280,79 98,3 3,0

Dochody od osób prawnych,  od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

148 700 141 924,43 95,4 0,3

Obsługa długu publicznego 494 257 479 874,80 97,1 1,0

Różne rozliczenia 532 012 522 861,00 98,3 1,1

Oświata i wychowanie 14 338 704 14 058 899,20 98,0 28,4
Ochrona zdrowia 401 020 314 453,84 78,4 0,6
Pomoc społeczna 5 787 329 5 575 279,27 96,3 11,3

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                               89 072 70 663,36 79,3 0,2

Edukacyjna opieka wychowawcza 520 751 496 128,69 95,3 1,0
Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 6 052 451 5 900 538,74 97,5 11,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 484 600 3 482 670,19 99,9 7,0

Ogrody botaniczne  i zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej przyrody 31 117 23 433,00 75,3 0,0

Kultura fizyczna i sport 1 611 679 1 606 342,33 99,7 3,3
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Wyszczególnienie 
  

Plan 
(po 

zmianach) 
Wykonanie Wskaźnik 

(3:2) 
Struktura 

 zł % 
1 2 3 4 5 
 

WYDATKI OGÓŁEM,  z tego: 
 

50 542 525,00 49 458 095,97 97,9
 

100,0 

Wydatki bieżące, w tym: 35 612 986,39 34 755 116,09 97,6 70,3 
Wynagrodzenia i pochodne, z tego: 15 051 440,00 14 806 616,19 98,4 45,5 
- wynagrodzenia osobowe 12 879 595,34 12 674 846,16 98,4 38,7 
- pochodne od wynagrodzeń 2 171 844,66 2 131 770,03 98,2 6,8 
Dotacje 5 277 625,00 5 244 227,50 99,4 15,1 
Wydatki na obsługę długu 484 257,00 476 219,48 98,3 1,1 
Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i 
gwarancji 0 0 0 0 

Pozostałe wydatki bieżące 14 799 664,39 14 228 052,92 96,1 38,3 
 
Wydatki majątkowe, w tym: 
 

14 929 538,61 14 702 979,88 98,5 29,7 

 - wydatki inwestycyjne 9 971 317,00 9 755 275,60 97,8 43,2 
 - zakupy inwestycyjne 3 105 221,61 3 097 495,08 99,7 41,9 
 - dotacja na wydatki majątkowe dla 
ZGKiM 690 000,00 687 209,20 99,6 2,9 

 - dotacja na wydatki majątkowe dla 
Powiatu 300 000 300 000,00 100,0 4,5 

 - zakup udziałów w TBS 1 163 000,00 1 163 000,00 100,00 7,5 
 
 
 
 
 
Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 
 
§ wydatki bieżące wyniosły 34 755 116,09 zł  tj. 97,6 % planu wynoszącego 35 612 986,39 zł    

i stanowiły 70,3 % zrealizowanych wydatków ogółem, 
 
§ wydatki majątkowe wyniosły 14 702 979,88 zł, co stanowi 98,5 %  planu wynoszącego 

14 929 538,61 zł.  
Wydatki majątkowe stanowią 29,7 % wykonanych wydatków ogółem. 
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REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW 
 
 

DZIAŁ  010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
 
 
Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 2 868 zł  
wydatkowano 2 815,59 zł, co stanowi 98,2 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki 
na: 
 
 ZADANIA BIEŻĄCE 
- wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów                    
z podatku rolnego -  1 549,08 zł, 
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 1 266,51 zł. 
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości finansowane jest z dotacji 
budżetu państwa. 
 

DZIAŁ  150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 
 
 
ZADANIA BIEŻĄCE 
Na wydatki w ramach tego działu z planowanej kwoty 24 278 zł wydatkowano całą kwotę na 
usuwanie azbestu z terenu miasta. 
 
 
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 

GAZ I WODĘ 
 
Plan wydatków wynosił  738 061 zł,  z czego wydatkowano  682 169,61 zł tj. 92,4 %, w tym  na 
wydatki bieżące 289 878,44 zł, co stanowi 99,9 % kwoty planu 290 132 zł, wydatki  
inwestycyjne 392 291,17 zł, co stanowi 87,6 % kwoty planu 447 929 zł. Realizacja zadań 
przedstawia się następująco: 

 
ZADANIA BIEŻĄCE 
Na zryczałtowane wynagrodzenie dla ZWiK w Grodzisku Mazowieckim za czynności związane 
z obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zwrot nadpłaty zysku za 2007 rok wydatkowano 
łącznie 289 746,44 zł,  co stanowi 99,9 % planu wynoszącego 290 000 zł. 
Na opłatę za zajęcie pasa drogowego w ulicy Średniej w związku z wodociągiem miejskim 
wybudowanym w 2007 roku wydatkowano kwotę 132,00 zł. 
 
ZADANIA  INWESTYCYJNE 
W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 447 929 zł wykonanie wyniosło 
392 291,17 zł  tj. 87,6 % . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:  
 
1.   budowę sieci wodociągowej  298 m w ul. Szczepkowskiego (roboty budowlane i nadzór 
techniczny) w kwocie 47 947,21 zł; 
 
2.   rozbudowę sieci wodociągowej w ulicy Asnyka w kwocie 14 991,36 zł (wybudowano 69 m 
rurociągu); 
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3.   budowę sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej (kontynuacja robót z roku 2007 – roboty 
budowlane oraz nadzór techniczny) w kwocie 6 489,83 zł; 
 
4. rozbudowę sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Kazimierowskiej w kwocie                
32 540,94 zł (wybudowano 167 m sieci wodociągowej); 
 
5.  wykonanie projektu budowlanego przewodów wodociągowych w ulicach: bocznej od                 
ul. Ludnej, bocznej od ul. Kazimierzowskiej, bocznej od ul. Średniej, bocznej od ul. Łąkowej, 
Ptasiej, 3-go Maja, Tuwima, Końcowej w kwocie 55 792,40 zł; 
 
6. wykonanie przejścia podziemnego metodą bezwykopową przewodem wodociągowym                   
o długości 28 m pod ul. Warszawską za kwotę 10 707,33 zł; 
 
7. opracowanie bilansu zapotrzebowania wody pitnej dla  mieszkańców Milanówka do roku 
2020 w ramach zadania „Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju” w kwocie 107 921,00 zł; 
 
8. przebudowę sieci wodociągowej o długości 79,5 m w ul. Tuwima w kwocie 18 600,00 zł; 
 
9. rozbudowę sieci wodociągowej  195 m w ul. Żukowskiej w kwocie 97 301,10 zł. 

   
 

DZIAŁ   600 -  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
 
Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 4 913 768 zł,       
 w  tym na wydatki bieżące zaplanowana była kwota 1 310 768 zł, natomiast  na wydatki 
majątkowe łącznie 3 603 000  zł.  
W omawianym okresie wydatkowano 4 838 335,27 zł tj. 98,5 % planu, z tego na wydatki 
bieżące wydatkowano  1 278 077,15 zł, co stanowi 97,5 % kwoty planu, a na wydatki majątkowe 
wydatkowano kwotę 3 560 258,12 zł, co stanowi 98,8 % kwoty planu.    
 
ZADANIA BIEŻĄCE 
Na bieżące utrzymanie dróg  w omawianym okresie wydatkowano  1 275 631,95 zł, w tym: 

1. na remonty dróg miejskich wydatkowano 1 050 577,76 zł, w ramach zadania wykonano: 
- główne prace remontowe (elementy betonowe): 

wymiana zniszczonych chodników z płyt betonowych na kostkę betonową w ulicy Krakowskiej 
przy skrzyżowaniu z ulicą Dworcową  241 m² oraz wymiana krawężników 38 mb, malowanie 
pasów na przejściach dla pieszych i linii segregacyjnych na ulicach miasta 413 m², wymiana 
fragmentów nawierzchni z trylinki w ulicy Spacerowej 150 m², przełożenie fragmentów 
nawierzchni z trylinki w ulicy Spacerowej 150 m², wymiana fragmentów chodnika na ulicy 
Wojska  Polskiego  przy  cmentarzu  40 m², wymiana zniszczonych chodników z płyt 
betonowych na kostkę betonową na narożach skrzyżowania ulic Fiderkiewicza i Grudowskiej 50 
m2, wymiana zniszczonych chodników z płyt betonowych na kostkę betonową w ulicy Olszowej 
na odcinku Gospodarska – Lipowa 380 m2, wymiana zniszczonych chodników z płyt 
betonowych na kostkę betonową w ulicy Żabie Oczko od strony ulicy Słowackiego 61 m2; 
 

- wykonywanie równania dróg gruntowych na terenie miasta równiarką na powierzchni 
449 980 m2 (trzykrotnie w ciągu roku); 

 
- na naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, które w sposób ciągły prowadzone były 
wraz z remontami nawierzchni asfaltowych. Razem wyremontowano 2 343 m2 nawierzchni; 
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- na powierzchniowe równanie i zasypywanie zadoleń oraz powierzchniową stabilizację 
nawierzchni na drogach gruntowych które wykonano na  ulicach: Lipowej, Zielnej, Jesionowej, 
Łąkowej, Czubińskiej, Wylot, Słowików, Szczepkowskiego, bocznej od Łąkowej, Próżnej, 
Różanej, Asnyka, Olszowej, Plantowej, Ptasiej, Promyka, Naddawki – ogółem 1 900 m3; 

 
- na powierzchniowe utwardzanie dróg gruntowych tłuczniem betonowym na ulicach: 
Wiatracznej, Miłej, Rososzańskiej, Dowcip, Granicznej, Małej, Wlot, Tuwima, Partyzantów, 
Okopy Górne, Plantowej, ciągu pieszo-jezdnego Zachodnia-Królowej Jadwigi, Pewnej, 
Kalinowej, Moniuszki, Staszica, Lipowej, Miłej, Wylot, Głowackiego, Słowików – ogółem 
zużyto 1 765 m3 tłucznia; 
 
- na konserwację i naprawę znaków drogowych prowadzonych na bieżąco na terenie miasta; 
 
- na prace związane z bieżącą naprawą elementów infrastruktury związanej z drogami np. 
naprawy studni ściekowych, barier ochronnych, progów spowalniających itp.;  
 
2. zakupiono znaki drogowe oraz inne elementy infrastruktury drogowej (kratki ściekowe, 
elementy barier energochłonnych itp.) celem przeprowadzenia uzupełnień   i wymiany 
elementów zniszczonych na drogach gminnych na terenie miasta łącznie wydatkowano 
48 748,61 zł; 
 
3. zrealizowano umowę o dzieło na wykonanie ogrodzenia w ul. Krakowskiej od strony torów 
kolejowych o długości około 28 metrów za kwotę 2 200,00 zł; 
 
4. wykonano usługi w kwocie 174 105,58 zł: 
- remont i uzupełnienie brakujących tabliczek informacyjnych z nazwami ulic 
36 sztuk, 
- nowe tablice informacyjne kierunkowe i z nazwami ulic 34  sztuki, 
- usługi transportowe do zakupu znaków drogowych,  
- wywóz wód deszczowych ze studzienek chłonnych razem 14 120 m³, 
- projekt stałej organizacji ruchu ul. Dworcowa, Kościuszki:   
wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul. Dworcowej i ul. Kościuszki na odcinku między       
ul. Kościelną, a ul. Krakowską. 
- przeprowadzono okresową kontrolę stanu technicznego kładki dla pieszych nad torami PKP 
przy ulicy Żabie Oczko, łączącą ul. Warszawską z ul. Krakowską, 
- wykonano korektę opracowanej w 2007 r. koncepcji sieci ścieżek rowerowych zwiększając 
liczbę Gmin przez które przebiegają ścieżki, jak również zmniejszając długość ścieżek;  
 
Ponadto w ramach pozostałej działalności na obsługę parkometrów (zakup rolek termicznych, 
baterii do parkometrów, karty magnetycznej) poniesiono wydatki w wysokości 2 445,20 zł. 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE 
1. Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, w ramach  porozumienia 
z Powiatem Grodziskim  wykonano modernizację ulic Warszawskiej i Dębowej. 
 
2. Zakupiono 326 udziałów za kwotę 163 000,00 zł w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa                
sp. z o.o. w której Gmina Milanówek jest udziałowcem.  

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

3. Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych wyniosły  
3 097 258,12 zł tj. 98,6 %  planu 3 140 000 zł.  Środki wydatkowano na realizację następujących 
zadań: 

 
- ul. Boczna od Kościuszki (pawilony)  234 135,75 zł                                                                                                              
wykonano nawierzchnię ciągu pieszo jezdnego  z kostki betonowej na odcinku ok.70 m                   
(390 m²) za pawilonami handlowymi pomiędzy ulicami Kościuszki i Dworcową, przebudowano 
zniszczoną nawierzchnię wjazdu od ulicy Krakowskiej z trylinki na kostkę betonową                           
o powierzchni 508 m² oraz przebudowano 334 m² starych chodników z płyt betonowych. 
Zadanie zakończono. 
 
  - ul. Królowej Jadwigi 199 877,24 zł  
wykonano na odcinku około 170 mb nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni  959 m² 
oraz jednostronny chodnik po stronie północnej i wjazdy bramowe po obydwu stronach ulicy 
149 m². Zadanie zakończono. 
 
- ul. Szkolna 42 270,00 zł 
wykonano na odcinku pomiędzy ulicami Królewską i Głowackiego częściową przebudowę linii 
telefonicznej oraz wykonano przebudowę podłączeń energetycznych. Do zakończenia zadania 
niezbędne jest wykonanie przez ZEW-T Dystrybucja przebudowy linii elektroenergetycznej.              
Jak do tej pory ZEW-T nie określił terminu wykonania robót. Przewidujemy, że zadanie zostanie 
zrealizowane w przyszłym roku. 
 
- ul. Fiderkiewicza  62 909,73 zł 
wykonano na odcinku około 165 mb (Leśna-Krótka) przebudowę istniejących, zniszczonych 
chodników z płyt betonowych  na chodniki z kostki betonowej wraz z wjazdami bramowymi         
300 m² oraz wymieniono zużyty krawężnik betonowy na nowy. Zadanie zakończono. 
 
- ul. Krótka 64 840,87 zł  
wykonano na odcinku około 210 mb przebudowę istniejących zniszczonych chodników z płyt 
betonowych na chodniki wraz z wjazdami bramowymi  z kostki betonowej 359 m², oraz 
wymieniono zużyty krawężnik betonowy na nowy. Zadanie zakończono. 
 
  - ul. Skośna 712 639,22 zł 
 wykonano: nawierzchnię asfaltową na całej długości ulicy 1 688 m2 oraz obustronne chodniki i 
wjazdy bramowe 1 080 m2. 
 
 - ul. Słowackiego 597 850, 21 zł 
wykonano dokumentację projektową odnowy nawierzchni i chodników na odcinku                   
ul. Kościelna - Ludna. Ułożono nową nawierzchnię asfaltową na odcinku Kościelna - Spacerowa 
2 148 m2 oraz przebudowano chodniki po obu stronach ulicy wraz z wjazdami bramowymi          
o łącznej powierzchni 2 208 m2. 

 

 

 - ul. Cicha 354 871,10 zł 
wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej na odcinku Marszałkowska-   Nowowiejska 
długości około 360 mb oraz wjazdów bramowych po północnej stronie ulicy o łącznej 
powierzchni około 84 m². 
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  - ul. Warszawska 140 031,60 zł  
wykonan nakładkę asfaltową na odcinku od ul. Brzozowej do ulicy Bliskiej długości około 470 
m (2 580 m²). 
 
  - ul. Piasta 37 820,00 zł 
wykonano dokumentację projektową na wykonanie remontu parkingów i chodnika przy 
przychodni lekarskiej.  
 
  - stojaki rowerowe 43 716,00 zł 
wykonano i zamontowana 25 stojaków na ulicy Krakowskiej i 16 stojaków na ulicy 
Warszawskiej w rejonie dworca PKP. 
 
- ul. Dębowa 59 751,29 zł 
wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej na długości 82 mb (313 m²). 
 
- ul. Klonowa 66 000,00 zł 
wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej na długości około 105 m (325 m²). 
 
- ul. Jedwabna 64 763,75 zł 
wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na długości około 60 m ( 300 m²). 
 
- ul. Na Skraju 66 090,23 zł 
wykonano parkingi z kostki betonowej 262 m². 
 
  - ul. Pasieczna 48 800,00 zł  
wykonano projekt przebudowy ulicy.  
 
- ul. Spacerowa  48 800,00 zł 
  wykonano projekt przebudowy ulicy na odcinku Słowackiego - Wielki Kąt. Inwestycja będzie 
realizowana w roku 2009. 
 
- ul. Wielki Kąt 52 460,00 zł 
wykonano projekt przebudowy ulicy na odcinku Słowackiego - Wielki Kąt.  
 
- ul. Wojska Polskiego 134 631,13 zł 
wykonano nawierzchnię jezdni i wjazdy bramowe z kostki betonowej  na odcinku od ulicy 
Zielonej do ulicy Klonowej długości 205 mb (1 691 m²). 
 
- ul. Wysockiego 65 000,00 zł 
 wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na długości około 110 m ( 604 m²).    
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DZIAŁ  700 -   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 
 
Planowane w 2008 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynosiły  
3 950 927 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano  3 921 943,47 zł tj. 99,3 % planu.  
 
 ZADANIA  BIEŻĄCE 
Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 905 979,00 zł                     
tj. 98,3  % planu w wysokości  890 767,75 zł, w tym: 
 
1. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 
335 979 zł, z czego wydatkowano 320 767,75 zł (95,5 % planu)  na: 
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3,                        
ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju kwotę 13 832,63 zł, 
- wypłatę odszkodowań w wysokości 159 427,00 zł za zrzeczenie się roszczeń za grunt pod 
ulicami (dotyczy gruntów przy ulicach: Piasta i Górnoleśna, Dębowa, Mickiewicza/Starodęby),  
- opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych, do zmian 
wieczysto – księgowych oraz w postępowaniu przed Wojewodą Mazowieckim                            
w kwocie 2 020,00 zł, 
- opłatę za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości sprzedawanych najemcom lokali 
mieszkalnych oraz dla celów ustalenia renty planistycznej kwotę 14 579,00 zł, 
- dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, koszt aktu notarialnego, 
koszty wykonania kolorowych odbitek, ogłoszenia w prasie oraz zwrot kosztów związanych z 
wymianą dokumentów ze względu na zmianę numeracji porządkowej dokonanej z Urzędu  w 
kwocie 17 758,34 zł, 
- opłatę za dzierżawę poczekalni PKP  kwotę 2 928,00 zł, 
- opłatę za decyzję nr 13/08 dotyczącą kontroli sanitarno-technicznej dzierżawionej przez Gminę 
poczekalni PKP wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku 
Mazowieckim kwotę 40,00 zł; 
- opłaty sądowe, opłaty administracyjne kwotę 4 924,00 zł za zmiany wieczysto-księgowe, 
- wynagrodzenie za inwentaryzację lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom                     
kwotę 6 536,76 zł, 
- na dozór oraz abonament i dystrybucję energii elektrycznej, paliwa gazowego, dostawę wody, 
odprowadzenie ścieków, dozór obiektu, instalację centralnego ogrzewania oraz przegląd 
techniczny, konserwację i naprawę kotła gazowego przy ul. Spacerowej 4 kwotę                            
98 722,02 zł; 
 
2. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego ZGKiM                 
w kwocie 570 000,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planu. 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE 
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotęa 3 044 948 zł, wydatkowano 3 031 175,75 zł (99,5 
%). Realizacja przedstawia się następująco: 
 
1.  dotacja celowa dla ZGKiM na sfinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych realizowanych 
przez zakład wyniosła  387 209,20 zł (co stanowi 99,3 %  planu wynoszącego 390 000 zł). 
Kwotę  przeznaczono między innymi na: 
- wymianę nawierzchni na targowisku miejskim, modernizację instalacji odgromowej na lokalu 
przeznaczonym na gastronomię na basenie miejskim, wykonanie instalacji elektrycznej w 
budynkach ul. Letnicza 2a, Brwinowska 4/8, Inżynierska 3a, wymiana stolarki okiennej 
budynkach gminnych, modernizację  dachu na Stadionie Sportowym, wymiana komórek przy ul. 
Inżynierskiej 3a, budowę boiska do piłki plażowej na basenie miejskim, wykonanie przykanalika  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

wraz z doposażeniem wodno - kanalizacyjnym w ul. Leśny Ślad 4, modernizacja kominów w 
budynkach przy ul. Niecałej 4 i Literackiej 26, opracowanie dokumentacji technicznej 
nieruchomości gminnych, modernizacja lokali - pustostanów przy ul. Leśny Ślad 4; 
 
2.    zapłacono II ratę za budynek przy ul. Spacerowej 4 kwotę 1 209 500,00 zł,   wykorzystano 
plan w 100 %; 
 
3.    wykonano dokumentację projektową przebudowy budynku na potrzeby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz Urzędu Miasta za kwotę 217 500,00 zł;  
 
4.   wykonano dokumentację projektową przebudowy budynku dworcowego od strony ul. 
Warszawskiej za kwotę 43 920,00 zł. W roku sprawozdawczym zapłacono 80 % wartości 
wykonanej dokumentacji projektowej – pozostała część wypłacona zostanie po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę; 
 
5.   wykorzystano kwotę 173 046,52 zł na wykup gruntów pod drogi tworzone lub poszerzane 
zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego; 
 
6.   wniesiono wkład pieniężny w wysokości 1 000 000,00 zł do TBS Zieleń Miejska Sp. z o.o.        
w Pruszkowie na budowę mieszkań w Milanówku ul. Na Skraju, co stanowi 100 % kwoty planu. 

 
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

 
ZADANIA  BIEŻĄCE 
Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 206 362 zł, z czego wykorzystano  
198 103,91 zł tj. 96,0 % planu, w tym na:  
 
1. wynagrodzenia i pochodne za wykonanie pracy związanej z opracowaniem renty planistycznej 
oraz na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektu Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - kwotę 32 627,12 zł; 

 
2. mapy podziałowe i mapy prawne dotyczące wydzielanych części ulic tworzonych lub 
poszerzanych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - kwotę 80 764,00 zł; 

 
3. wykonanie naprawy alejek przy grobach miejskich pamięci narodowej na cmentarzu 
parafialnym za kwotę 64 000,00 zł; 

 
4. wykonanie renowacji miejsc pamięci narodowej za kwotę 20 712,79 zł. 

 
 
 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 
Na realizację zadań w ramach tego działu z  zaplanowanej kwoty  5 719 978 zł wydatkowano 
5 648 760,48 zł, tj. 98,8 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,0 % tj. na 
planowaną kwotę 5 267 478 zł wykonanie wyniosło 5 213 985,47 zł, a wydatki majątkowe            
w 96,1 % tj. na plan 452 500,00 zł wydatkowano 434 775,01 zł. W rozbiciu na poszczególne 
zadania realizacja przedstawia się następująco: 
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ZADANIA BIEŻĄCE 
 

Urząd Wojewódzki 
 
Plan wydatków wynosił 298 642 zł i został zrealizowany w kwocie 295 757,84 zł  tj. 99,0 %. 
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej wyniosły w omawianym okresie 266 221,86 zł tj. 100 % planu.  
Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań (m.in. zakup druków, poradników, 
usługi pocztowe, usługi serwisowe programu do obsługi ewidencji ludności i USC, szkolenia, 
koszty obsługi komisji poborowej) wyniosły 29 535,98 zł tj. 91,3 % planu w wysokości              
32 367 zł. Część wydatków osobowych w wysokości 102 916,00 zł została sfinansowana                     
z dotacji celowej z budżetu państwa. 
 

Rada Miasta 
 
Na diety, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, zakup prasy, usługi telefoniczne, 
pocztowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,  opłatę czynszu za barek           z wodą - 
wydatkowano łącznie 184 622,33  zł, co stanowi 96,0 % planu w wysokości 192 400 zł. 
 

Urząd Miejski 
 
Plan wydatków bieżących wynosił 4 473 981 zł i został zrealizowany w wysokości   
4 435 370,69 zł tj. 99,1 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 
przeznaczono 3 536 160,23 zł,  pozostałą kwotę w wysokości 899 210,46 zł wydatkowano na 
zakupy artykułów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu biurowego, wydawnictw 
fachowych, prenumeratę prasy, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczne – zakup 
akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wykonanie prac 
instalatorskich okablowania sieci LAN wraz z wykonaniem szafki sieciowej w budynku B 
Urzędu Miasta, zakup oprogramowań specjalistycznych: dla Referatu GiGP, do zarządzania 
stacjami roboczymi oraz nową wersję programu dla ewidencji działalności gospodarczej,  
dofinansowanie dokształcania pracowników, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, 
opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, 
szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości stałych, energię elektryczną cieplną i 
wodę, opłaty za czynsze, opłaty za dzierżawę lokalu użytkowego na ul. Warszawskiej 37 
przeznaczonego na działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego do spraw uzależnień 
oraz lokalu od Poczty Polskiej, remont i modernizację gabinetu Burmistrza oraz sekretariatu, 
usunięcie awarii hydraulicznej oraz elektrycznej w budynkach A i B Urzędu Miejskiego, montaż 
specjalistycznego oświetlenia i głośników sufitowych w pomieszczeniu Rady Miasta i Sali 
Ślubów, naprawę i przegląd techniczny sprzętu biurowego, klimatyzacji oraz gaśnic, odpis na 
ZFŚS, wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupiono usługę 
zarchiwizowania i uporządkowania materiałów archiwalnych Urzędu oraz wykonania 
dokumentacji i stworzenia bazy elektronicznej inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia 
Urzędu. 
 

Promocja miasta 
 
Plan wydatków  wynosił  300 615 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 
296 401,07 zł, co stanowi 98,6 %. 
Na realizację zadań bieżących realizowanych przez Miejskie Centrum Informacji wydatkowano 
kwotę 38 355,26 zł. Środki przeznaczono na zakup planów miasta, materiałów promocyjnych – 
breloków, podkoszulek, koszulek, bezrękawników, artykułów biurowych, artykułów 
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dekoracyjnych, nagród na konkursy „Mazurek Wielkanocny”, „Najciekawsza Palma 
Wielkanocna” i „Najpiękniejszy oświetlony ogródek 2008” oraz na zakupy i usługi związane      
z kiermaszem wielkanocnym. 
W ramach poniesionych wydatków w wysokości 243 878,92 zł przez Referat Organizacyjny 
Urzędu Miejskiego zakupiono kwiaty i wiązanki z okazji świąt narodowych i lokalnych, albumy 
i książki o tematyce milanowskiej, torby ekologiczne, flagi, podkoszulki i polary z logo 
Milanówka jako materiały promocyjne miasta (od 1 marca 2008 r. budżet dotyczący promocji 
został przekazany do CKiP). Poniesiono wydatki na skład, druk i kolportaż Biuletynu Miasta 
Milanówka, zakup czasu antenowego w Radio Bogoria i artykułów reklamowych oraz 
promocyjnych we „Wspólnym Powiecie” i „Ekopartnerze”, a także zakup usług na wykonanie            
i montaż dodatkowych uchwytów flagowych na terenie miasta. Z zaplanowanych środków 
zakupiono usługi na organizację i obsługę techniczną III Festiwalu „Otwarte Ogrody” oraz 
przyjęcia delegatów z partnerskiego miasta Welzheim z Niemiec. 
Wydatki dokonane przez Referat Oświaty na sfinansowanie pobytu oficjalnej delegacji                
z Welzheim oraz niektórych przedsięwzięć związanych z III Festiwalem „Otwarte Ogrody” 
zrealizowano w kwocie 14 166,89 zł.  
 
 

Pozostała działalność 
 

Plan wydatków bieżących wynosił 1 840 zł i został zrealizowany w 99,6% tj. w kwocie         
1 833,54 zł na zakup kalendarzy biurowych dla pracowników Urzędu oraz na spotkanie 
Wigilijne Władz Miasta i Rady Miasta z pracownikami, przedstawicielami jednostek 
organizacyjnych oraz zaproszonymi gośćmi. 
 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE  
1. Na zakup systemu nagłośnieniowego do obsługi sesji i Komisji Rady Miasta wydatkowo 
kwotę 7 634,99 zł. 
 
2.  Na zadanie „Budowa Miejskiej Sieci Informatycznej” wydatkowano kwotę 264 435,00 zł na 
budowę przyłącza pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta ul. Spacerowa 4 a budynkiem ZSG Nr 3 
ul. Żabie Oczko. Wykonano instalację zakończeń włókien kabli światłowodowych w węzłach 
Miejskiej Sieci Informatycznej. Wykonano dostawę, instalację i konfigurację bezprzewodowych 
punktów HotSpot w wyznaczonych lokalizacjach. 
 
3.  Na zakup pieca gazowego do budynku B Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę                 
5 500,00 zł. 
 
4. Na zadanie „E-Milanówek Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i 
wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku”, 
opracowano koncepcję telefonii IP dla Urzędu Miejskiego w celu określenia możliwości zmiany 
infrastruktury telekomunikacyjnej - wydatkowano kwotę 34 160,00 zł. 
 
5. Zakupiono program do modelowania procesorów, drukarki komputerowe, monitory LCD, 
nowe zestawy komputerowe, drukarkę A3 i skaner dla potrzeb Referatu GiGP, dwa serwery 
sieciowe z zasilaczem awaryjnym oraz urządzenie do sieciowego backupu i archiwizacji danych 
typu D2D2T, tester okablowania sieciowego LAN łącznie wydatkowano kwotę 123 045,02 zł. 
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DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH  ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI  I OCHRONY  PRAWA  ORAZ  SĄDOWNICTWA 

 
ZADANIA BIEŻĄCE 
Na wydatki bieżące związane  z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 
wydatkowano środki w wysokości 2 340 zł (jako dodatek specjalny do wynagrodzenia 
zasadniczego pracownika) tj. 100 % planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej i w całości sfinansowane zostało z budżetu państwa. 
 
DZIAŁ 754  - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Plan wydatków wynosił 1 492 251 zł, z czego wydatkowano 1 466 280,79 zł tj. 98,3 %,              
w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 319 024 zł, z której wydatkowano 
1 293 136,61 zł tj. 98,0 %, a na zadania inwestycyjne plan wynosił  173 227 zł,                    
z czego wydatkowano 173 144,18 zł. 
 
ZADANIA BIEŻĄCE 
 

Komendy wojewódzkie Policji 
 
W okresie sprawozdawczym przekazano środki dla Policji w wysokości 44 000,00 zł tj 100% 
planu  z przeznaczeniem na  wykonywanie zadań bieżących Policji.   

 
Ochotnicze straże pożarne 

 
Na wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i wyszkoleniem ochotniczej straży 
pożarnej (m.in. na zakup paliwa, oleju opałowego, części do samochodów, kombinezonów, 
środków pianotwórczych,   ubezpieczenia strażaków  i samochodu, koszty energii elektrycznej i 
wody, wywóz nieczystości, naprawy oraz przeglądy samochodu i konserwację sprzętu) 
wydatkowano kwotę 143 898,64 zł (tj. 98,1 % planu w wysokości 146 760 zł).  
Na działalność OSP MIFAM wydatkowano 20 779,18 zł. 
Na działalność OSP Warszawska wydatkowano 123 119,46 zł, w tym za kwotę 9 533,90 zł 
zakupiono 6 drewnianych drabin nasadkowych, 2 prądownice z regulowanym strumieniem oraz 
2 radiostacje nasobne (radiotelefony), zakup został dofinansowany dotacją Województwa 
Mazowieckiego kwotą 7 300,00 zł.   
 

Obrona cywilna 
 
Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wyniósł 1 900 zł. W okresie 
sprawozdawczym na szkolenia pracowników Urzędu oraz pracownika ds. obronnych – Obrony 
Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz na zakup niezbędnych artykułów biurowych i 
pomocniczych wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100%. 
  
 

Straż Miejska  
 
Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej z zaplanowanej kwoty 1 036 213 zł 
wydatkowano 1 036 084,34 zł.  
Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 889 121,15 zł, pozostałą kwotę 
146 963,19 zł wydatkowano na: utrzymanie budynku (energia, ogrzewanie, sprzątanie, wywóz 
nieczystości itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie 
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pracowników, przeglądy samochodu, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, zakup 
materiałów biurowych, środków czystości, serwis oprogramowania, badania lekarskie, szkolenia 
pracowników, ubezpieczenie komendy i samochodów  służbowych, serwis oprogramowania. 

 
Zarządzanie kryzysowe 

 
Na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 20 000 zł, które 
stanowiły rezerwę na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa publicznego – klęski żywiołowej.         
W 2008 nie było powodu do wydatkowania ww. środków. 
 

Pozostała działalność 
 
W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 70 151 zł 
wydatkowano 67 253,63 zł  tj. 95,9 % na: 
- interwencyjne usługi weterynaryjne, zapobieganie bezdomności psów i kotów, realizacja 
programu ochrony jerzyka i innych ptaków chronionych, obserwacja bezdomnych zwierząt pod 
kątem przenoszenia chorób zakaźnych, odwodnienie terenów publicznych za kwotę                 
47 681,02 zł, 
- obsługę monitoringu wizyjnego miasta oraz koszty organizacji akcji „Bądź bezpieczny” dla 
dzieci i młodzieży z milanowskich szkół za kwotę 16 522,61 zł, 
- wykonanie zabezpieczenia budynku Wojska Polskiego nr 97 po pożarze przed dostępem osób 
postronnym zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za kwotę 
3 050,00 zł. 
 

ZADANIA INWESTYCYJNE 
1. Za kwotę 66 200,18 zł zrealizowano kolejny etap rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta. 
  
2. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono pojazd służbowy dla Straży Miejskiej za 
kwotę 74 696,00 zł. 

 
 
3. Za kwotę 15 900,00 zł zakupiono agregat gaśniczy dla samochodu L70 dla OSP przy          
ul. Warszawskiej, zakup został dofinansowany dotacją Województwa Mazowieckiego w kwocie 
12 000,00 zł. 
 
4. Za kwotę 16 348,00 zł zakupiono kiosk wartowniczy dla osoby nadzorującej 
przeprowadzanie przez ulicę Kościuszki uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. 

 
 
 
 

DZIAŁ  756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
 

Z zaplanowanej kwoty 148 700 zł na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat 
wydatkowano  141 924,43 zł tj. 95,4 % planu na: druk bloczków do poboru opłaty targowej, 
koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą dla Urzędu Skarbowego 
z tytułu ściągniętych należności, opłaty bankowe związane z rozliczaniem ściągniętych 
podatków oraz koszty inkasa opłaty targowej. 
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DZIAŁ  757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
 

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 494 257 zł  
wykonano w wysokości  479 874,80 zł, co stanowi 97,1 % planu, w tym: 
- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego               
z planowanej łącznie kwoty 484 257 zł wydatkowano 476 219,48 zł      (98,3 %), 
- na prowizję zapłaconą od zawartych umów kredytowych zapłacono kwotę 3 655,32 zł. 

 
DZIAŁ 758 -  RÓŻNE ROZLICZENIA 

 
1. Na wypłaty żołnierzom rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe, świadczeń 
pieniężnych, rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogliby 
uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń  wojskowych zaplanowana została kwota 500 zł.                       
W 2008 roku nie dokonano wypłat. 
 
2. Rezerwa budżetowa na koniec 2008 roku wyniosła 8 651 zł. 

 
 
3. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 
% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu 
państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Dla gminy 
Milanówek Ministerstwo Finansów zaplanowało część równoważącą subwencji ogólnej w 
wysokości 522 861,00 zł. W 2008 roku wypłacono przeznaczono kwotę. 
 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 
Plan wydatków działu Oświata i Wychowanie wyniósł 14 338 704 zł. Plan został  zrealizowany 
w wysokości 14 058 899,20 zł (tj. w 98,0 %), z tego  wydatki bieżące  13 636 199,26 zł                      
(tj. 98,2 % planu w wysokości 13 891 101 zł), wydatki  majątkowe 422 699,94 zł                             
(tj. 94,4 % planu w wysokości 447 603 zł).  

 
Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 
 
ZADANIA BIEŻĄCE 
 

Szkoły podstawowe 
 
Na wydatki szkół miejskich z zaplanowanej kwoty 5 790 116 zł  wydatkowano 5 752 828,51 zł 
(99,4 % planu), w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) stanowią 3 649 915,50 zł, 
kwota 1 146 866,74 zł stanowi dotację przekazaną niepublicznym szkołom podstawowym, 
pozostałą kwotę 956 046,27 zł wydatkowano m.in. na: wydatki związane z utrzymaniem 
budynków szkół (wywóz nieczystości, energia elektryczna, gaz, woda, monitoring budynków), 
zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, sprzętu komputerowego i 
programów komputerowych, książek i pomocy naukowych, wyżywienie dzieci w stołówkach 
szkolnych, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, serwis 
oprogramowania, badania okresowe, delegacje służbowe, opłaty bankowe, telefoniczne, opłaty 
TV.  
W 2008 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty: 
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- w ZSG Nr 1 – serwis urządzeń gazowych, serwis centrali wentylacyjnej, serwis kominiarski, 
naprawa alarmu, konserwacja ksero, remont dachu, adaptacja sali fizyczno – chemicznej, 
wymiana podłogi w sali gimnastycznej oraz na scenie, remont sali gimnastycznej, malowanie i 
remont sal lekcyjnych; 
- w ZSZ Nr 3 – położenie wykładziny podłogowej, zakup nowych mebli do klas, wymiana 
instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach siłowni, remont sprzętu szkolnego (wymiana blatów 
w stołach oraz w siedzeniach krzeseł), zainstalowanie rolet w dwóch klasach, wyremontowanie 
toalety, korytarza górnego i dolnego,  wymiana rynny i rur spustowych na budynku hali 
sportowej, zakup trybuny sportowej na boisko szkolne; 
- w Szkole Podstawowej Nr 2 zostały wykonane prace malarskie, wykonano stojaki na rowery,  
wymieniono świetliki na okna dachowe, wymieniono drzwi wejściowe. 

 
Dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w 
tym jednej z oddziałami integracyjnymi  zostały przekazane w kwocie 1 146 866,74 zł, co 
stanowi   99,4%  zaplanowanej kwoty 1 153 440 zł.  

 
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

  
Plan wydatków na utrzymanie oddziałów „0” wynosi 413 413 zł, z czego wydatkowano 
412 396,11 zł tj. 99,8 %. Na powyższą kwotę składają się: wynagrodzenia i pochodne                   
179 035,52 zł, dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej 
dla każdego ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego 174 555,65 zł oraz pozostałe 
wydatki bieżące - 58 804,94 zł przeznaczono między innymi na zakup materiałów biurowych, 
środków czystości i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, opłaty za 
dostęp do internetu, zakup energii, monitoring przedszkola, wywóz nieczystości, zakup odzieży 
ochronnej. 

 
Przedszkola  

 
Plan wydatków wynosił 2 932 991 zł, z czego wydatkowano 2 883 287,36 zł tj. 98,3 %.              
Na powyższą kwotę składają się: wydatki majątkowe na kwotę 234 498,26 zł,  wynagrodzenia 
wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1 175 282,41 zł, 
pozostałe wydatki bieżące 520 149,01 zł oraz dotacja dla przedszkoli niepublicznych w 
wysokości 953 357,68 zł.  
 
ZADANIA BIEŻĄCE  
Kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 695 431,42  zł wydatkowano w Przedszkolu Nr 1 
na: 
- wynagrodzenia i pochodne personelu przedszkola 1 175 282,41 zł, 
- zakup odzieży ochronnej 5 988,04 zł, 
- koszty wyżywienia dzieci 189 338,50 zł,  
- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, gospodarczych, środków czystości, zakup 
kosiarki, zakup urządzeń do kuchni  - wózki do przewozu posiłków, pojemniki do transportu 
żywności, szafy przelotowej, wyciągu w pomieszczeniach magazynowych, metalowych regałów, 
kuchni  elektrycznej, mebli do sal dla dzieci, kserokopiarki, termy, nowego wózka do przewozu 
żywności, laptopa dla dyrektora oraz zestawu komputerowego dla intendenta, zlewozmywaka, 
kuchni mikrofalowych, pojemników do transportu żywności, dmuchawy do liści, naczyń i 
sztućców, sprzętu RTV oraz aparatów telefonicznych   69 542,36 zł, 
-    zakup zabawek i gier dla dzieci oraz prasy i literatury fachowej 7 999,55 zł,  
- naprawy sprzętu oraz adaptacja pomieszczenia administracyjnego, naprawa sieci   
komputerowej, remont piwnic w budynku ul. Warszawska, naprawa patelni elektrycznej, remont 
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sali 5-latków, remont kuchni oraz łazienek, wymiana drzwi i okien w budynku przy                        
ul. Warszawskiej, konserwacja kserokopiarek 45 048,83 zł, 
-    koszty energii i ogrzewania budynków 87 433,93 zł, 
-  kanalizacja, serwis komputerów, monitoring budynków przedszkola, wykonanie nowych 
pieczątek, usługi kominiarskie, gazowe, wykonanie dezynfekcji pomieszczeń przedszkola, 
aktualizacje licencji programów komputerowych, opłaty RTV, wywóz śmieci, koszty przewozu 
posiłków do budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 35 670,22 zł,  
- usługi telefoniczne, badania pracowników, opłaty za internet, delegacje służbowe, 
ubezpieczenie budynków od pożaru i kradzieży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, zakup papieru do drukarek, programów komputerowych, wykonanie przeglądu 
ogólnobudowlanego 79 127,58 zł. 

 
W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta 
Milanówka tj. Przedszkola Społecznego, Przedszkola Sióstr Urszulanek i Katolickiego 
Przedszkola oraz pokryto koszty udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Milanówka, 
a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych miastach – wydatki wyniosły 
953 357,68 zł, co stanowi 97,5 % planowanej kwoty 977 706 zł. 
 

Gimnazja 
 

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1                 
i w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 
4 051 231 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 3 883 558,77 zł tj. 95,9 %, w tym: 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 921 252,41 zł. Pozostałą 
kwotę 536 497,93 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, 
gospodarczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, utrzymanie budynków 
(energia, woda, ogrzewanie, sprzątanie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy 
techniczne), usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, opłaty TV, delegacje służbowe, 
ubezpieczenie budynków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. 
W ZSG Nr 3 w ramach remontów wykonano montaż paneli ściennych, wymieniono kanalizację 
w siłowni, wymieniono wykładzinę w dwóch klasach, wyremontowano toalety i korytarz, 
wycyklinowano parkiet, położono terakotę, wymieniono oświetlenie, wymieniono drzwi i okna. 
 
Dotacja dla Gimnazjum Społecznego została przekazana w kwocie 425 808,43 zł, co stanowi 
99,6 % planu rocznego w wysokości 427 440 zł. 
 

Dowożenie uczniów do szkół 
 
Plan wydatków wynosił  101 634 zł, z czego  wydatkowano 98 879,44 zł (97,3 %) na dowożenie 
uczniów z milanowskich szkół na basen do Grodziska Mazowieckiego oraz dowóz dzieci 
niepełnosprawnych transportem indywidualnym i zbiorowym do szkół w Grodzisku 
Mazowieckim i w Warszawie. 
 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
 

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowano 48 863,44 zł, co stanowi 99,4 % 
rocznego planu w wysokości 49 144 zł. 
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Stołówki szkolne 
 

Na prowadzenie stołówek szkolnych w ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 
zaplanowano kwotę 557 633 zł, z czego wydatkowano kwotę 551 995,11 zł (99,0 %), na 
wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 276 839,81 zł, pozostała kwota 275 155,30 zł 
została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup żywności, zakup środków czystości oraz odpis 
na ZFŚS. 
 

 
Pozostała działalność 

 
Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 254 339 zł i został 
wykonany w kwocie 238 888,78 zł tj. 93,9 %, w tym na: 
1. fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych 
przekazano kwotę 65 068,00 zł; 
  
2. na organizację imprez, w tym konkursów i wyjazdów uczniów na zawody sportowe i zakup 
nagród dla uczniów milanowskich szkół oraz na dofinansowanie kosztów przygotowania 
zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie miasta Milanówka 
przeznaczono kwotę 110 413,22 zł. Na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 
63 215,00 zł; 

 
 
3. w 2008 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała środki w wysokości 42 024,96 zł na 
realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” , Wykorzystano kwotę 5 560,73 zł 
na wyjazd nauczycieli do krajów Unii Europejskiej, natomiast kwota 36 464,23 zł została ujęta 
jako wydatki niewygasające i zostanie wykorzystana w 2009 roku; 
 
4. za wykonanie banerów na konkurs ekologiczny kwotę 5 399,72 zł oraz na zakup materiałów 
związanych z promocją ekologii w szkołach i zakup nagród na konkurs ekologiczny kwotę 
15 982,88 zł. 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE 
Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 447 603 zł.  Wydatkowano 
422 699,94 zł  tj. 94,4 % planu na: 
 
1. budowę boiska wielofunkcyjnego (bieżni dwutorowej do biegów na 60 m i skoczni w dal) 
przy Szkole Podstawowej Nr 2  kwotę 110 202,82 zł; 
 
2. budowę budynku Przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza – wykonano dokumentację projektową 
budowy budynku  kwotę 234 498,26 zł; 

 
 
3. urządzenia zabawowe i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy Zespole Szkół  
Gminnych Nr 1  kwotę 77 998,86 zł. 
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DZIAŁ  851 – OCHRONA ZDROWIA 
 

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 374 270 zł, został 
zrealizowany w wysokości  288 464,84 zł  tj. 77,1 %, w ramach wydatków majątkowych 
wydatkowano kwotę 25 989,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planu. 
 
ZADANIA BIEŻĄCE  

 
Zwalczanie narkomanii 

 
Na realizację tego zadania z zaplanowanej kwoty 15.000 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę 
14 964,03 zł co stanowi 99,8 % , środki przeznaczono na: 
- 100 godzin konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka 
zrealizowanych przez firmę Tomul  w kwocie 10 000,00 zł, 
- 4 warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zrealizowane przez 
Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa w kwocie 4 000,00 zł, 
- zakup nagród za udział w konkursie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 za kwotę 964,03 zł. 

 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 
Z zaplanowanej kwoty 205 000 zł wydano  119 512,54 zł  (tj. 58,3 %), w tym na wynagrodzenia         
i pochodne kwotę 86 919,88 zł. Zaplanowaną kwotę  dotacji wydatkowano na wypoczynek letni 
dla dzieci i młodzieży w pełnej wysokości tj. w kwocie 10 000 zł. 
- Realizacja Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w  
2008 r. oparta była na preliminarzu wydatków zawartych w załączniku do Uchwały Nr 
103/XI/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 roku i przebiegała zgodnie z 
założeniami w nim zawartymi. Podstawowe działania profilaktyczno - terapeutyczne 
realizowane były przez Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich 
Rodzin.  
Udzielono następującej ilości porad: 
- konsultacje dla 105 osób, w stałej terapii dla 17 osób, pierwszy kontakt z osobą uzależnioną dla 
17 osób (4 osoby uzależnione od narkotyków, 13 osób od alkoholu), w stałym kontakcie - 
członkowie Klubu (codzienne pobyty) 24 osoby, przeszkolono nauczycieli 21 osób, w zajęciach 
warsztatowych dla rodziców i nauczycieli dla 20 osób,  
-  zorganizowano program profilaktyczny „Zdrowo żyj” dla dzieci i młodzież w Zespole Szkół 
Gminnych Nr 1, którym objęto 420 osób, 
- zakupiono materiały i wyposażenie ze szczególnym uwzględnieniem zakupu nagród za udział 
w konkursach profilaktycznych i materiałów dla realizatorów programów profilaktycznych i 
terapeutycznych, 
- zakupiono materiały papiernicze dla realizatorów programów profilaktycznych, 
terapeutycznych, artykuły komputerowe. 
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeanalizowała 75 spraw, przyjęła 
10 wniosków na leczenie odwykowe oraz skierowała 3 osoby na leczenie. 

 
Pozostała działalność 

 
Z planowanej na wydatki bieżące kwoty 154 270 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 
153 988,27 zł  tj.  99,8 %  zł, w tym:  
- 133 578,27 zł na usługi rehabilitacyjne, szczepienia ochronne świadczone dla mieszkańców 
miasta oraz organizację zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum, 
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- 410,00 zł na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż 
ubezpieczeni, spełniających kryteria z ustawy o pomocy społecznej  tj. zakup druków, papieru i 
innych art. biurowych (środki z dotacji celowej), 
- na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Milanówka z rodzin dysfunkcyjnych, 
promującego zdrowy styl życia, podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i ochrony 
zdrowia zaplanowano i wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 20 000 zł. 

 
ZADANIA INWESTYCYJNE 
W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 25 989,00 zł na zakup aparatu do 
krioterapii (z zapasowym zbiornikiem) dla mieszkańców Milanówka korzystających z usług 
rehabilitacyjnych. 

 
 

DZIAŁ  852 – POMOC SPOŁECZNA 
 
Plan wydatków realizowanych w tym dziale wynosi 5 787 329 zł, w tym wydatki bieżące 
stanowią kwotę 5 768 414 zł, a wydatki na zakupy inwestycyjne planowane były w wysokości 
18 915 zł. W omawianym okresie wydatkowano 5 575 279,27 zł  tj. 96,3 %, z tego na zadania 
bieżące 5 556 424,66 zł (96,3 % planu na zadania bieżące)  i  18 854,61 zł na zakupy 
inwestycyjne (99,7 % planu na zadania majątkowe). 
 
ZADANIA BIEŻĄCE  

 
Domy pomocy społecznej 

 
Z zaplanowanej kwoty 192 256 zł na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 15 osób 
zapłacono kwotę 192 255,81  zł.  

 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe wypłacane z ubezpieczenia społecznego 
 
Z planowanej kwoty na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości                 
2 248 000 zł wydatkowano 2 076 058,28 zł  (92,4 %), w tym: 
- kwotę 559 728,00 zł na wypłaty świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki        
pielęgnacyjne) dla 270 osób, 
- kwotę 1 130 689,00 zł  na  świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 470 rodzin, 
- kwotę 181 070,30 zł  na zaliczkę alimentacyjną dla 50 rodzin, 
- kwotę 92 150,00 zł  na fundusz alimentacyjny wypłacony 76 osobom, 
- kwotę 38 552,72 zł na składki emerytalno – rentowe za 31 świadczeniobiorców pobierających 
świadczenia pielęgnacyjne, 
- kwotę 7 747,80 zł na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (2 etaty) odsługujących 
pakiet świadczeń rodzinnych, 
- kwotę 54 059,25 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS, 
- kwotę 3 190,00 zł na zakup kserokopiarki, 
- kwotę 8 871,21 zł na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenie 
pracowników. 
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Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 
Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań zleconych zaplanowana była 
kwota 50 400 zł.  Wydatkowano 46 314,31 zł tj. 91,9 % na opłacenie składek zdrowotnych                 
za 122 świadczeniobiorców. 

 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 
Ogółem plan wydatków wynosił 1 205 352 zł, wydatkowano 1 188 949,66 zł (98,6 %). 
W tym plan na realizację zadań zleconych wynosi 430 000 zł, z czego w ramach przyznanej 
dotacji wykorzystano 418 605,16 zł (97,4 %). Natomiast plan wydatków na zadania własne                     
w wysokości 775 352 zł został wykonany w 99,3 %  czyli w kwocie 770 344,50 zł.  
  
W ramach środków własnych  na wydatki bieżące realizowane były następujące zadania:  
- zasiłki okresowe  – udzielono pomocy  dla 138 osób  na łączną kwotę  76 267,84 zł,  
- zasiłki celowe  za kwotę 486 965,40 zł, 
- pozostałe zasiłki okresowe (dofinansowywane z budżetu państwa) w kwocie 187 705,16 zł, 
- za kwotę 13 455,00 zł  wypłata zasiłków celowych stanowiących wkład własny w realizacji 
Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności – 
MILA”, 
- usługi pogrzebowe  dla 3 podopiecznych za kwotę 5 951,10 zł. 
Ze środków na zadania zlecone zrealizowano wypłaty zasiłków stałych dla 112 osób  na kwotę 
418 605,16 zł. W ramach wydatkowanej kwoty na talony żywnościowe dla 3 osób zapłacono 
1 970,00 zł. 

__________________________________________________ 
 

W 2008 roku Ośrodek realizował projekt systemowy „Milanowska Inicjatywa Lokalnej 
Aktywności – MILA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji”.  
Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 108 923,25 zł 
(wydatkowano 102 950,96 zł) oraz dofinansowanie z budżetu Wojewody 5 766,75 zł 
(wydatkowano 5 450,52 zł). Ogólny koszt projektu to kwota 128 145 zł w tym udział środków 
własnych  - 13 455 zł (wydatkowaną cała kwotę środków własnych). Razem wydatkowano 
121 856,48 zł (w rozdziałach 85214 i 85219 wydatki bieżące i majątkowe razem). 
Projekt miał za zadanie realizację następującego celu: integrację zawodową i społeczną osób 
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, osiąganą przez wsparcie zdolności do 
wejścia na rynek pracy, pomoc w przezwyciężeniu barier w zatrudnieniu, poprzez zastosowanie 
narzędzi w postaci programu aktywnej integracji i kontraktów socjalnych. 
Zgodnie z założeniami w projekcie przewidziano dwa narzędzia realizacji działań pomocowych: 
1. Kontrakt socjalny – pięciu uczestników zdobyło dodatkowe kwalifikacje dzięki 
ukończeniu kursów zawodowych, każdy z uczestników wziął udział w spotkaniach                      
z doradcą zawodowym, uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z indywidualnych 
konsultacji z psychologiem, badania z zakresu medycyny pracy pod kątem podjęcia zatrudnienia 
przeprowadziła Przychodnia z Grodziska Mazowieckiego, uczestnicy projektu wzięli udział w 
szkoleniu komputerowym oraz w dwudniowym wyjeździe do Kazimierza Dolnego w ramach 
warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych. 
2. Program aktywności lokalnej – dla 12 osób zorganizowano warsztat umiejętności                      
i kompetencji społecznych z psychologiem, blok warsztatowy z doradcą zawodowym, szkolenie 
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w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz wyjazdowy warsztat do Centrum Integracji 
Społecznej i Spółdzielni Socjalnej w Słupnie. 
 
 

Dodatki mieszkaniowe 
 
W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki  w wysokości 
314 578 zł,  z czego wykorzystano 314 577,16 zł, z tego dla użytkowników:  
- mieszkań komunalnych – 143 012,58 zł, 
- mieszkań spółdzielczych – 36 322,26 zł, 
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 41 301,37 zł, 
- mieszkań zakładowych – 2 528,44 zł, 
- mieszkań w TBS – 76 654,69 zł, 
- indywidualnych wnioskodawców – 14 373,08 zł, 
- prywatnych właścicieli -  384,74 zł. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 350 425 zł, w tym na wydatki bieżące 
1 336 010,39 zł, (w tym plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące 211 055 zł) i na 
zakupy inwestycyjne 14 414,61 zł. Razem wydatkowano 1 340 195,73 zł,  w tym na: wydatki 
bieżące  kwotę 1 325 786,12 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące 
210 904,00 zł), co stanowi 99,2 % planu, na wydatki majątkowe 14 409,61 zł (100 %). 
 
Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 1 108 059,09 zł, natomiast 
koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 217 727,03 zł.  
W ramach tej kwoty ponoszono wydatki na: zakup materiałów biurowych, publikacji, prasy, 
druków służbowych, wyposażenia lokalu wynajmowanego przez OPS na ul. Bliskiej, bieżącą 
konserwację urządzeń znajdujących się na stanie OPS, sfinansowano udział pracowników 
ośrodka w szkoleniach oraz badań okresowych, pokryto wydatki związane z zakupem 
certyfikatu kwalifikowanego, licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych oraz drobnych 
zakupów akcesoriów komputerowych. 
 

 
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 
Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosił łącznie 241 768 zł i został 
zrealizowany w wysokości 240 186,24 zł (99,3 %). 
1. W ramach zadań własnych z planowanej kwoty 207 910 zł wydatkowano 206 328,24 zł na 

usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Usług Opiekuńczych VITA. W/w formą 
pomocy objętych było 59 osób, sfinansowano 29 580  godzin usług opiekuńczych.  
W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano i 
wydatkowano kwotę 33 858 zł. 

2.  W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie                       
6 terapeutek świadczących usługi u 9 podopiecznych. W omawianym okresie ośrodek 
sfinansował 1 782 godzin usług specjalistycznych. 
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Pozostała działalność 
 

Plan wydatków wynosił ogółem 180 050 zł i został zrealizowany w wysokości 172 297,08 zł                
tj. 95,7 %, w tym na: 
 
1.  realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach 
podstawowych wydatkowano 143 500,00 zł, z tego środki własne w wysokości  64 000 zł oraz 
środki z budżetu państwa w wysokości 79 500,00 zł; 
 
2. pokrycie kosztów związanych z doposażeniem stołówki w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 
w wysokości 12 500,00 zł; 

 
 
3. świadczenia społeczne związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej 
wydatkowano kwotę 16 297,08 zł. 

 
ZADANIA INWESTYCYJNE 
W ramach zakupów inwestycyjnych pokryto koszty związane z zakupem serwera na potrzeby 
OPS w wysokości 11 295,00 zł, w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego za 
kwotę 3 114,61 zł zakupiono laptop oraz w ramach zadań zleconych za kwotę 4 445,00 zł 
zakupiono kserokopiarkę. 
 

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 
Z planowanej kwoty  89 072,00 zł wydatkowano 70 663,36 zł tj. 79,3 %. Z powyższej  kwoty 
zrealizowano następujące zadania: 
-  wydatki związane z finansowaniem projektu „Kiosk ze szkoleniami”. 
Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 
2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Plan wynosił 83 072 zł, z czego 
zrealizowano 67 015,56 zł tj. 80,6 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe 
pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na: zakup artykułów spożywczych i artykułów 
biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i zakup materiałów 
papierniczych; 
-  na zakup usług dostępu do sieci Internetu dla MCI wydatkowano kwotę 3 647,70 zł z 
zaplanowanej kwoty 6 000 zł (60,8 %). 
 

 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
 

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 520 751 zł                   
i został zrealizowany w  95,3 % tj. w kwocie 496 128,69 zł w następujący sposób: 

 
ZADANIA BIEŻĄCE  

 
Świetlice szkolne 

 
Z zaplanowanej kwoty 258 726 zł na wydatki osobowe, pochodne i odpis na ZFŚS dla 
nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przy ZSZ Nr 1, ZSG Nr 3 i SP Nr 2 
wydatkowano łącznie 251 215,07 zł tj. 97,1 % planowanych środków. 
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Placówki wychowania pozaszkolnego 
 

Na terenie Miasta funkcjonują dwie placówki wychowania pozaszkolnego: Miejska Świetlica 
Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Brzozowej oraz Środowiskowy Klub Wsparcia-Turczynek. 
Na wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Świetlic takie jak: zakup wyposażenia, 
koszty energii elektrycznej, opłacenie czynszu, zakup materiałów do świetlicy, pokrycie kosztów 
związanych z organizowaniem dla dzieci wyjazdów tj. transport, bilety wstępu czy usługi 
gastronomiczne, zatrudnienie opiekunów oraz zakup artykułów spożywczych dla dzieci 
przebywających w świetlicy zaplanowano kwotę 70 830 zł,  wydano 70 247,81 zł, co stanowi 
99,2 % planu. 
 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 
 

Na organizację wypoczynku zimowego dzieci młodzieży z Milanówka: zorganizowanie 
zimowisk, wycieczek, imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów oraz innych imprez                           
o podobnym charakterze wydatkowano kwotę w wysokości 17 000 zł tj. 100 % planu. 

 
Pomoc materialna dla uczniów 

 
Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane             
w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz 
pomoc rzeczową zaplanowano  kwotę 174 195 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa  na 
realizację zadań bieżących  środki w wysokości 174 195 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 
157 665,81 zł tj. 90,5 %. 
 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 6 052 451 zł.        
W 2008 roku wydatkowano 5 900 538,74 zł tj. 97,5 % planu, w tym  na realizację zadań 
bieżących przeznaczono kwotę 2 058 741 zł, wydatkowano 1 977 170,55 zł tj. 96,0 %, natomiast 
na zadania inwestycyjne plan wyniósł 3 993 710 zł, z czego wykorzystano  3 923 368,19 zł               
tj. 98,2 %. 
 
ZADANIA  BIEŻĄCE 
 

Gospodarka odpadami 
 

Plan wydatków wynosi 325 960 zł,  wydatkowano 284 220,93 zł tj. 87,2 %, z przeznaczeniem na 
promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów,  na wywóz odpadów wielkogabarytowych, 
na obsługę kompostowni i utwardzenie wjazdu na kompostownię, rekultywację terenu, na 
wywóz odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych leków, eternitu, świetlówki, sprzęt AGD 
i RTV), na wiosenny wywóz liści, na zakup sprzętu do prac społecznie użytecznych, na 
ubezpieczenie pracowników społecznie użytecznych i odpracowujących wyrok na rzecz miasta 
Milanówka. 

 
Oczyszczanie miast i gmin 

 
Wydatkowano 781 736,41 zł tj. 96,6 % planu  w wysokości 809 380 zł.  
Środki wykorzystano m.in. na:  dopłaty do taryfy za ścieki z gospodarstw domowych, zakup 
energii elektrycznej do przepompowni ścieków w ulicy Charci Skok, na zakup koszy ulicznych, 
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pojemników na piach, bieżącą konserwację i montaż ławek parkowych, utrzymywanie parków i 
zieleńców, utrzymanie czystości dróg i skwerów, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych 
zwierząt, zbieranie, transport  i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, interwencyjne sprzątanie 
w niedziele i święta. 

Utrzymanie zieleni w mieście 
 
Na planowaną kwotę  289 000 zł wykonanie wynosi 288 176,59 zł (99,7 %), z czego 
wydatkowano: 
- kwotę 39 192,68 zł na zakupy krzewów, kwiatów letnich, ziemi do donic, aquagelu do kwiatów 
letnich, 
- kwotę 248 983,91 zł na zabiegi pielęgnacyjne, prace ogrodnicze na terenie miasta Milanówka. 

 
Ochrona gleby i wód podziemnych 

 
Plan wydatków na monitoring wód podziemnych składowiska odpadów komunalnych 
TURCZYNEK  wynosił 6 710 zł i został zrealizowany w pełnej wysokości. 
 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 
 Plan wydatków bieżących wyniósł  599 262 zł i został zrealizowany w kwocie  589 602,09 zł    
tj. w 98,4 %, w tym  na: opłacenie faktur za energię elektryczną na oświetlenie dróg 
wydatkowano 400 065,37 zł; na bieżącą konserwację oświetlenia, remonty punktów świetlnych   
i skrzynek sterujących oświetleniem wydatkowano kwotę 189 407,06 zł; na koszty związane z 
likwidacją słupa oświetleniowego kwotę 129,66 zł. 
 

 
Pozostała działalność 

 
Plan wydatków wynosił 28 429 zł i został zrealizowany w kwocie 26 724,53 zł tj. 94,0 %, w tym 
na: obsługę słupów ogłoszeniowych i obsługę  toalet przenośnych 26 524,53 zł oraz zakup zdjęć 
umieszczonych na plakacie pt. „Milanówek pomaga jerzykom” 200,00 zł. 
 
ZADANIA  INWESTYCYJNE 
 
 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 
W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 3 787 606 zł, wydatkowano                 
3 719 291,70 zł (98,2 %) na realizację zadań: 
 
1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: 
 

a) -  w os. „Grudów” (Etap III) 
  wykonanie: 
  21 675,00 zł 

Zapłacono drugą ratę z tytułu dzierżawy od WKD gruntu pod kanał sanitarny w ul. Grudowskiej. 
Inwestycja została zakończona w 2008 roku. 
 

b) -  w ul. Modrzewiowej 
  wykonanie: 
  88 357,28 zł 
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Wybudowano 139 m kanału sanitarnego z rur PVC Ø200 mm 
 

c) -  w os. „Gospodarska” 
  wykonanie: 
  2 369 180,54 zł 

Wybudowano 2 586 m  kanałów sanitarnych z rur PVC Ø 200 mm w ul. Leśny Ślad, Podgórnej, 
Kościuszki, Letniczej, Sienkiewicza, Lipowej.  
Zakończono budowę kanału tłocznego z rur PE Ø160 mm (dł. 529 m)  i przepompowni ścieków. 
Wykonano przewód wody technologicznej dł. 208 m dla potrzeb przepompowni  ścieków w 
ulicy Topolowej. Zakończono budowę przykanalików do posesji.  
 

d) -  w ul. Warszawskiej 
  wykonanie: 
  30 201,30 zł 

Wybudowano 36 m kanału sanitarnego z rur PVC Ø200 mm co umożliwiło skanalizowanie 
posesji przy ul. Warszawskiej 4. 
 

e) -  w Wojska Polskiego, Mickiewicza 
  wykonanie: 
  224 573,58 zł 

Zakończono rozpoczętą  w roku 2007 budowę 657,5 m kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska 
Polskiego, Mickiewicza i Chopina. 
 

f) - dokumentacje projektowe przyszłych inwestycji 
  wykonanie: 
  10 418,80 zł 

Wykonano projekty budowlane przykanalików sanitarnych w ul. Kościuszki (Literacka – 
Chrzanowska). 
W opracowaniu projekty budowlane przykanalików sanitarnych w ul. Wierzbowa, Wiatraczna, 
Cicha oraz kanału sanitarnego w b/Wierzbowej. Płatności za dokumentacje zlecone w roku 
sprawozdawczym płacone będą w roku 2009. 
 
 
 
2. Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy 
Milanówek: 

  wykonanie: 
  947 679,20 zł 

a) - Przygotowano wnioski o wydanie decyzji ULCP (Ustalenie Lokalizacji Celu 
Publicznego) i OOŚ (Ocena Oddziaływania na Środowisko). 

Wykonano: Studium Wykonalności, raporty OOŚ i przygotowanie wniosku do FS POIiŚ. 
Opracowano dokumentacje projektową sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku. Inwestycja 
będzie kontynuowana w następnych latach. 
 
 

b) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojska Polskiego, Krasińskiego 
  wykonanie: 
  27 206,00 zł 

Wykonano projekt kanału sanitarnego w ul. W. Polskiego, Krasińskiego. 
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Oczyszczanie miast i wsi 
 

Zakupiono  4 kontenery na bioodpady i odpady komunalne za kwotę 16 104,00 zł. 
 
 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
 

Wykonano ścieżkę ekologiczną w parku „Lasockiego” o długości 200 m za kwotę 39 000,00 zł. 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 
Z planowanej  kwoty 150 000 zł na modernizację i rozbudowę oświetlenia  ulicznego 
wydatkowano 148 972,49 tj. 99,3 %. W ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego dobudowano 
oświetlenie w ulicach: Wiatraczna (odcinek Brwinowska – Wiatraczna), Głowackiego, 
Sportowej, Żabiego Oczka, Czubińskiej, Wiosennej oraz w łączniku za pawilonami pomiędzy 
ulicami Kościuszki i Dworcową i na skwerze Wdowiaka, budowę linii oświetleniowej w ul. 
Topolowej, modernizację oświetlenia boiska w amfiteatrze przy ul. Fiderkiewicza. Ogółem 
zamieszczono 50 nowych opraw oświetleniowych. 

 
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 
Plan wydatków wynosił 3 484 600 zł, wydatkowano 3 482 670,19 zł (99,9 %), w tym: plan 
wydatków bieżących wynosił 2 045 281 zł, wydatkowano 2 043 351,91  zł tj. 99,9 %, plan 
wydatków majątkowych wynosił 1 439 319 zł, wydatkowano 1 439 318,28 zł tj. 100 %. 
 
 Środki zostały wykorzystane następująco: 
 
ZADANIA BIEŻĄCE: 
1.  dotacja dla Centrum Kultury i Promocji została przekazana  w kwocie 1 546 274 zł                   
(plan 1 546 274 zł); 
 
2.  dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 260 365 zł (plan 260 365 zł); 
 
3. zaplanowana dotacja dla stowarzyszeń w wysokości 15 000 zł została wykorzystana                
w całości w II połowie 2008 roku na różne formy promowania kultury wśród dzieci, młodzieży                 
i dorosłych mieszkańców Milanówka; 
 
4.  z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości  223 642 zł poniesiono wydatki           
w  kwocie 221 712,91 zł (99,1 % planu), w tym: 
-   na stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia kulturalne wydatkowano 3 200,00 zł. 
- kwotę 77 153,05 zł wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla 
sekretarza Komisji biorącego udział w konkursie na zagospodarowania willi Waleria oraz 
zabytkowego zespołu Turczynek, za opracowanie opinii konserwatorskich dzieł profesora Jana 
Szczepkowskiego, za merytoryczne opracowanie zespołu rzeźb profesora Jana Szczepkowskiego 
znajdujących się w Willi Waleria, za opracowanie wytycznych konserwatorskich wraz z analizą 
możliwości zagospodarowania do nowych funkcji zabytkowego zespołu Turczynek oraz za 
merytoryczną konsultację architektoniczno – konserwatorską dotyczącą zagospodarowania Willi 
Waleria i zabytkowego zespołu Turczynek oraz na Gminny Program Opieki nad Zabytkami, 
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- kwotę 16 483,42 zł wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla sekretarza Komisji 
biorącego udział w konkursie na koncepcję zagospodarowania Willi Waleria, 
- kwotę 16 049,60 zł wydatkowano na opłatę za przygotowanie Gminnej Ewidencji Zabytków 
oraz na opłatę za monitoring Turczynka oraz na stałą opłatę monitoringu Turczynka, 
- kwotę 14 030,00 zł wydatkowano za sporządzenie opinii prawnej dotyczącej pozyskania 
środków unijnych na adaptację Willi Waleria oraz sporządzenie opinii prawnej dotyczącej trzech 
ekspertyz dotyczących zabytkowej Willi Waleria, 
- kwotę 75 991,72 zł wydatkowano na upowszechnienie kultury poprzez zakup umów z 
wykładowcami, specjalistami w dziedzinie renowacji starych, zabytkowych budynków podczas 
konferencji pn. „Mieszkać w zabytku” organizowanych w ramach festiwalu Otwarte Ogrody, 
zakup książek w celu rozpowszechniania i wsparcia kultury milanowskiej, a także zakup usług 
montażowych i demontażowych banerów reklamowych informujących o wydarzeniach 
kulturalnych w mieście; 
-  kwotę 7 352,13 zł na remont i czyszczenie rynien i dachu na zabytkowych budynkach zespołu 
przyrodniczo – zabytkowego Turczynek; 
- kwotę 10 000,00 zł na zabezpieczenie więźby dachowej zabytkowych budynków zespołu 
przyrodniczo – zabytkowego Turczynek przed grzybem, niszczącym drewnianą konstrukcję;  
- kwotę 1 452,99 zł za zużycie energii eklektycznej w nieruchomości Turczynek. 
 
ZADANIA  INWESTYCYJNE 
W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 1 439 319 zł wykonanie 1 439 318,28 
zł) wykonano następujące zadania: 
  - zaczęto adaptację Willi Waleria na Centrum Kultury i Promocji – wykonano ekspertyzę 
zawilgocenia i zasolenia budynku – 32 940,00 zł, 
- na zakup nieruchomości Turczynek wydatkowano kwotę 515 128,28 zł, 
- na zakup willi Waleria wydatkowano kwotę 871 250,00 zł, 
- za wykonanie projektu budowlanego na zadanie „ Budowa pomnika Jana Pawła II” 
wydatkowano kwotę 20 000,00 zł. 
 
 

DZIAŁ  925  - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY  

 
Na pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta zaplanowano  w budżecie kwotę 
31 117 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 433,00 zł. 
 

DZIAŁ  926  -   KULTURA   FIZYCZNA   I   SPORT 
 

Plan wydatków tego działu wynosił 1 611 679 zł, z czego wykorzystano  1 606 342,33 zł            
tj. 99,7 %, w tym na wydatki bieżące 325 236,67 zł (98,5 % planu w wysokości 330 041 zł), a na 
wydatki majątkowe 1 281 105,66 zł (prawie 100 % planu w wysokości 1 281 638 zł). 
 
ZADANIA  BIEŻĄCE 
-  na bieżące utrzymanie miejskiej hali sportowej przy ZSG Nr 3 wydatkowano  170 121,81  zł 
na plan 172 325  zł, co stanowi 98,7 %. Na pozostałą działalność wydatkowano 155 114,86 zł na 
plan 157 716 zł, co stanowi 98,4 %, w tym; 
- na wydatki osobowe (płace i pochodne) wydatkowano 69 315,05 zł, na pozostałą kwotę w 
wysokości 100 806,76 zł składają się wydatki na: remont ściany, wymianę rynien, zakup sprzętu 
sportowego, utrzymanie obiektu (gaz, woda, energia), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie 
budynku, zakup krzeseł, zakup art. gospodarczych i środków czystości;  
-   na nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę  6 000,00 zł;  
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- na dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć                      
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna na terenie miasta 
oraz podczas wyjazdów sportowych przeznaczono kwotę 105 000,00 zł; 

-   na bieżącą konserwację placów zabaw wydatkowano kwotę 24 400,00 zł; 

-   na ubezpieczenie placów zabaw wydatkowano kwotę 3 511,00 zł; 
-  w ramach zaplanowanych wydatków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
zakupiono koszulki z logo Milanówka dla dzieci , młodzieży oraz dorosłych mieszkańców 
Milanówka na zawody sportowe organizowane podczas Dnia Dziecka, Dnia Milanówka, zawody 
międzyszkolne, Rajdu Rowerowego, Biegu Harcerskiego oraz wydatkowano na przewóz 
młodzieży szkolnej na zawody sportowe do innych miejscowości wydatkowano kwotę           
16 203,86 zł. 

 
ZADANIA  INWESTYCYJNE 

Rozdział  92601 Obiekty sportowe 

 Z zaplanowanej kwoty 1 256 638 zł wydatkowano kwotę 1 256 607,00 (100 % planu) zł na 
poszczególne zadania: 
 
1. Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek. Wybudowano dwa sektory trybun 
dla widzów przy boisku głównym ze 120 siedziskami. Założono murawę trawiastą na boisku ligi 
siódemek i wybudowano instalację wodociągową do jej nawadniania. Na boisku głównym 
postawiono za bramkami chwytacze piłek. Łącznie wydatkowano kwotę 118 238,00 zł (100% 
planu). 
 
2. Modernizacja kortów tenisowych. Wymieniono warstwy konstrukcyjne i nawierzchniowe 
trzech kortów, wybudowano instalację do nawadniania nawierzchni z mączki ceglanej, 
wymieniono ogrodzenie i uporządkowano teren przy kortach. Wydatkowano kwotę                
248 369,00 zł (100 % planu). 

 
 
3.  Budowa CSiR Grudów przy ZSG Nr 1. Na planowane wydatki w kwocie 890 000 zł 
wydatkowano   w 100 %. W 2008 roku rozliczono i zakończono zadanie od strony finansowej. 

 

Rozdział  92695 Pozostała działalność 
 
Zaplanowano kwotę 25 000 zł na zakup urządzeń zabawowych na place zabaw dla dzieci                   
w Milanówku wydatkowano kwotę 24 498,66 zł. 
 
 
 
Skarbnik Miasta                                                                              Z up. Burmistrza Miasta 
        =//=                                                                                                          =//= 
  Bożena Sehn                                                                                      Bogdan Korycki 
                                                                                                          Zastępca Burmistrza 
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Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych 
jednostek budżetowych 

  
Rachunki dochodów własnych utworzone zostały w 2005 roku, zarządzeniem kierownika 
jednostki  Ośrodka Pomocy Społecznej dla dochodów pochodzących z darowizn pieniężnych na 
rzecz tej jednostki.  Uzyskane wpływy przeznaczane są na cele wskazane przez darczyńców. 

 
Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej 

 
Dochody w  2008 roku wyniosły 9 210,69 zł z tego otrzymane spadki i darowizny na kwotę 
9 080,00 zł oraz  odsetki na rachunku bankowym w kwocie 130,69 zł. Stan środków na rachunku 
bankowym na początek roku wynosił 194,46 zł. Łącznie do dyspozycji zgromadzona  była kwota 
9 405,15 zł.  Kwotę 4 896,40 zł wydatkowano na wyjazd dzieci i młodzieży ze Środowiskowego 
Klubu Wsparcia do miejscowości Murzasichle koło Zakopanego, kwotę 2 579,58 zł 
przeznaczono na wycieczkę lotniczą do Krakowa grupy „Mamy cel”, pokryto koszty 
ubezpieczenia uczestników wyjazdów w wysokości 100,00 zł. Kwotę 64,50 zł przeznaczono na 
opłaty bankowe. Razem wydatkowano kwotę 7 640,48 zł. Na dzień 31.12.2008 roku pozostały  
na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 1 764,67 zł. 
 
Sprawozdanie  z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej za 2008 rok 
 

Przychody w  2008 roku wyniosły łącznie 615 195,66 zł na co składają się: wpływy ze sprzedaży 
drewna opałowego i ziemi kompostowej, wpływy z nakładanych kar za zniszczenie zieleni i 
wycinkę drzew, opłat za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat 
należności. 
Koszty i inne obciążenia  w omawianym okresie  wyniosły 150 385,86 zł na co składają się: 
wydatki na edukację ekologiczną (prelekcje o tematyce ekologicznej, zakup nagród dla 
laureatów konkursów ekologicznych), zakup sadzonek drzew i krzewów, ekspertyza dotycząca 
zamierania drzewa, montaż budek lęgowych, projekt graficzny ulotki. 
 
Na dzień 31.12.2008 r. stan środków obrotowych netto Funduszu wynosi 1 256 813,47 zł. Brak  
zobowiązań na dzień  31.12.2008 r. 
 

Sprawozdanie z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej za 2008 rok 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody własne w kwocie    
2 191 402 zł, które  wykonane zostały w 100 % tj. w wysokości 2 191 908,02 zł. 
Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 303 964,49 zł, 
wpływy ze świadczonych przez zakład usług (m.in. czynsze mieszkaniowe, opłaty za media, 
wpływy z inkasa opłaty targowej, biletów wstępu na basen, biletów do WC na targowisku, za 
dowóz wody beczkowozem, monitoring, opłata eksploatacyjna lokali użytkowych                           
i mieszkalnych, opłata za tymczasowy punkt przyjmowania bio-odpadu) –1 124 986,53 zł, 
odsetki od środków na rachunku bankowym – 13 401,91 zł, dotacja z Urzędu Miejskiego w 
kwocie 570 000,00 zł oraz pokrycie amortyzacji na kwotę 179 555,09 zł. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 570 000 zł na zadania 
bieżące takie jak: obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim, remonty budynków 
komunalnych oraz zarządzanie zasobami komunalnymi, administrowanie stadionu.  
W okresie sprawozdawczym koszty wyniosły ogółem 2 201 602,93 zł. Wydatki osobowe 
(wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą  1 077 239,45 zł  (99,88 % planu w wysokości 
1 078 500 zł). 
Pozostałe koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania zakładu wyniosły 1 124 363,48 zł.         
W ramach tej kwoty na remonty budynków komunalnych wydatkowano 170 551,50 zł.              
W 2008 roku wykonano remont kominów w budynkach przy ulicach Brwinowskiej 4/8, 
Turczynek I, II i III,  Grudowskiej 9, Prosta 18, podłączenie instalacji wodno – kanalizacyjnej w 
budynkach przy ulicach Długiej 23, Literackiej 26, Okólna 6, wykonano daszki nad wejściem w 
budynkach przy ul. Literackiej 26, Okólnej 8a, wykonanie nadproża balkonu i podłogi w 
budynku przy ul. Dębowej 5, Turczynek II, remont podłogi w lokalach i remont balkonu w 
budynku przy ul. Dębowej 5, remont dachu w budynku przy ul. Niecałej 4.Wykonano remonty 
pustostanów oraz remont basenu przed sezonem. 
 
Dotacja celowa  przekazana z budżetu miasta dla ZGKiM na sfinansowanie zakupów i zadań 
inwestycyjnych realizowanych przez zakład wyniosła  387 209,20 zł (co stanowi 99,3 %  planu 
wynoszącego 390 000 zł). Kwotę  przeznaczono między innymi na: 
wymianę nawierzchni na targowisku miejskim, modernizację instalacji odgromowej na lokalu 
przeznaczonego na gastronomię na basenie miejskim, wykonanie instalacji elektrycznej w 
budynkach ul. Letnicza 2a, Brwinowska 4/8, Inżynierska 3a, wymiana stolarki okiennej w 
budynkach gminnych, modernizację  dachu na Stadionie Sportowym, wymiana komórek przy ul. 
Inżynierskiej 3a, budowę boiska do piłki plażowej na basenie miejskim, wykonanie przykanalika  
wraz z doposażeniem wodno kanalizacyjnym w ul. Leśny Ślad 4, modernizacja kominów w 
budynkach przy ul. Niecałej 4 i Literackiej 26, opracowanie dokumentacji technicznej 
nieruchomości gminnych, modernizacja lokali pustostanów przy ul. Leśny Ślad 4; 
 
Stan środków obrotowych netto na dzień  31.12.2008 roku wyniósł 48 174,09 zł. 
ZGKiM wg stanu na dzień 31.12.2008 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, 
natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 114 058,29 zł.  
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