
U C H W A Ł A  NR  168/XVI/08
RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie:  zmian budżetu miasta na 2008 rok

                   Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka  u c h w a l a,  co
następuje:

§ 1. W uchwale Nr 106/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie:
uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)  W  załączniku  nr  1  „Plan  dochodów  budżetowych   na  2008  rok”  dokonuje  się  zmian  zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)  W  załączniku  nr  2  „Plan  wydatków  budżetowych  na  2008  rok”  dokonuje  się  zmian  zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” dokonuje się zmian w następujący sposób:
 
   a) wprowadza się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050  na zadanie pn. "Wykonanie i
montaż  stojaków  rowerowych  na  istniejących  parkingach  dla  rowerów  przy  ul.  Warszawskiej  
i ul. Krakowskiej" na kwotę 40 000 zł;

   b) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 na zadaniu "Zakup budynku
Spacerowa 4" o kwotę 1 600 zł; 

   c) zadanie "Zakup nieruchomości Turczynek" w kwocie 500 000 przenosi się z działu 700, rozdziału
70005, § 6060 do działu 921, rozdziału 92120, § 6060 oraz zwiększa się plan inwestycyjny na to zadanie o
kwotę 15 129 zł w rozdziale 92120, § 6060;

  d)  wprowadza się  plan  inwestycyjny w dziale  750,  rozdziale  75023,  § 6060 na zadanie "Zakup pieca
gazowego  do  budynku  "B"  w  Urzędzie  Miejskim"  na  kwotę  5  500  zł  oraz  zadanie  "Zakup  sprzętu
komputerowego" otrzymuje brzmienie: "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem";

   e) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 na zadanie pn. "Rozbudowa
systemu  kanalizacji  sanitarnej  (w  ulicach:  osiedle  Gospodarska,  Modrzewiowa,  Wierzbowa,  Wojska
Polskiego  i  Krasińskiego,  Wojska  Polskiego  i  Mickiewicza  oraz  dokumentacja  do  wniosku  
o dofinansowanie do Funduszu Spójności) o kwotę 325 848 zł;

  f)  wprowadza  się  plan  inwestycyjny  w dziale  900,  rozdziale  90003,  §  6060  na  zadanie  pn.  "Zakup
kontenerów na bio-odpady i odpady komunalne" na kwotę 18 422 zł;

  g) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 921, rozdziale 92120, § 6060 na zadaniu "Zakup wilii Waleria
przy ul. Spacerowej 20" o kwotę 1 600 zł. 

4) Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5)  Załącznik Nr 3a „Zadania  inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje  brzmienie  zgodnie  z załącznikiem  
nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w § 952 w kwocie 234 509
zł, zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek  w § 992 w kwocie 91 339
zł.  Załącznik  Nr  5  „Przychody  i  rozchody  budżetu  w  2008  roku”  otrzymuje  brzmienie  zgodnie  
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



7) Paragraf 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 306 107 zł,
który  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  z   zaciąganych  kredytów  i  pożyczek  w   kwocie  7
306 107 zł."

8)  W paragrafie  10 punkty 2 i  3   otrzymują  brzmienie:  "Ustala  się  roczne limity:  zobowiązań  z tytułu
nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  7 306 107 zł;
zobowiązań z tytułu nowych kredytów na spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek  
i kredytów w kwocie 261 773 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

      

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

 
Jerzy Olczak 


