
 
 
Budżet miasta Milanówka na rok 2008 został uchwalony przez Radę Miasta                     

w Milanówku w dniu 19 grudnia 2007 roku. 
Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie dochodów zamknął się 
kwotą 43 701 047 zł, w tym dochody bieżące 43 519 632,39 zł i dochody majątkowe              
181 414,61 zł. Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie 
wydatków zamknął się kwotą 50 542 525 zł, w tym wydatki bieżące 35 612 986,39 zł i 
wydatki majątkowe 14 929 538,61 zł. 
 
Zrealizowano dochody w kwocie 45 063 292,19 zł  tj. 103,1 % planowanych wpływów, w 
tym dochody bieżące w kwocie 44 741 636,61 zł (102,8 %), a dochody majątkowe w kwocie 
321 655,58 zł   (177,3 %). 
 
Wydatkowano środki w kwocie 49 458 095,97 zł, co stanowi 97,9 %  realizacji planu w tym 
wydatki bieżące w kwocie 34 755 116,09 (97,6 %)  i wydatki majątkowe 14 702 979,88 zł           
(98,5 %). 
 
Planowany deficyt czyli różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi 
dochodami budżetu wynosił  6 841 478 zł. 

 
 Przychody budżetu zostały zaplanowane  w wysokości  9 352 254 zł (w tym: kredyty i 
pożyczki 7 103 251 zł, wolne środki 2 249 003 zł), natomiast na rozchody – spłaty rat 
kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 
2 460 776 zł oraz kwotę 50 000 zł na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Milanówku. 
 
Plan przychodów budżetu miasta na 31.12.2008 roku wynosił 9 352 254 zł. Wykonanie planu 
wyniosło 9 343 403,79 zł. Składają się na to zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości  
7 094 400,79 zł  oraz kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bankowym z ubiegłego roku w wysokości 2 249 003,00 zł. 
 
Plan rozchodów wynosi 2 510 776 zł. W trakcie 2008 roku  spłacono raty pożyczek  i 
kredytów w wysokości 2 460 776,66 zł oraz została udzielona pożyczka dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w wysokości 50 000,00 zł. 
Ponadto w trakcie  2008 roku została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w kwocie  91 338,25 
zł. 
Zadłużenie miasta na koniec 2008 roku wyniosło 14 958 168,74 zł, co stanowi 33,2 % 
wykonanych dochodów. 
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