
      Projekt    

 

                    UCHWAŁA Nr                                           

                          RADY MIASTA MILANÓWKA 

                        z dnia             maja 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 2016 r. poz. 446) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 

1877, 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 oraz z 2016 roku poz. 195) 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) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2016 rok" otrzymuje 

brzmienie zgodne z załącznikiem nr  2 do niniejszej uchwały; 

3) w zadaniach majątkowych w 2016 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następującej zmiany: w dziale 700, 

rozdziale 70005, § 6050 zadanie pn.: "Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele 

mieszkaniowe" otrzymuje nazwę: "Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe - 

Piłsudskiego 9"; 

 

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  wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący 

sposób: 

 

1. wprowadza się plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 na kwotę 5 000 zł na dotację 

celową dla powiatu grodziskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie wymiany 

polsko-niemieckiej uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Milanówku przy ul. Piasta 14. Środki 

na powyższe zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup 

materiałów i wyposażenia w tym samym dziale i rozdziale; 

 

2. w dziale 700, rozdziale 70005 zadanie pn.: "Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu 

użytkowania na cele mieszkaniowe" otrzymuje nazwę: "Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu 

użytkowania na cele mieszkaniowe - Piłsudskiego 9". Zmiana nazwy zadania spowodowana jest 

koniecznością zapewnienia spójności nazw ujętych w dokumentacji aplikacyjnej złożonej do Banku 

Gospodarstwa Krajowego; 

 

3. zwiększenie środków w dziale 900, rozdziale 90095 na wydatki majątkowe związane jest z 

koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach 

projektu PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę 

w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - 

poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wynikających z wydłużenia terminu 

realizacji projektu oraz wprowadzenia do projektu nowego zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej w ramach zadania dróg PTO – Etap V” – zgodnie z nieoficjalną informacją 

(otrzymaną drogą elektroniczną) z dn. 10.05.2016 r. do zawarcia umowy z wykonawcą konieczne jest 

zabezpieczenie środków przez Lidera Projektu – Gminę Brwinów. Zwiększenie środków na 

zabezpieczenie koniecznego wkładu własnego o kwotę 17 581 zł wynikają z oszczędności w dziale 600, 

rozdziale 60016 po przetargu na „Remonty cząstkowe chodników na terenie Miasta Milanówka” 

(zamówienie nr ZP.271.20.TOM.2016). 

 

 

 


