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 AUTOPOPRAWKA NR 1  

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK 
 

 

1) W Tabeli Nr 1 "Plan dochodów na 2017 rok" – zgodnie z załącznikiem 1 

 

1. w dziale 700 rozdziale 70005 paragraf 6207 zwiększa się plan dochodów majątkowych o 

kwotę 79.897,30 zł w związku z planowaną dotacją ze środków na zadanie 

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy 

Milanówek"; 

 

2. w dziale 801 rozdziale 80195 paragraf 2007 i 2008 wprowadza się plan dochodów 

bieżących na kwotę 20.780,00 zł w związku z informacją o dofinansowaniu projektu pn. 

"Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT 

WOF"; 

 

 

2) W Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na 2017 rok" – zgodnie z załącznikiem 2: 

 

1. w dziale 150, rozdziale 15011 likwiduje  się plan wydatków bieżących na kwotę 10 000 zł 

stanowiącego dotację na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan 

wydatków statutowych; 

 

2. w dziale 600 rozdziale 60014 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 

zł na nowo wprowadzone zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej ulicy Warszawskiej - 

mobilność miejska w ramach ZIT"; 

 

3. w dziale 600 rozdziale 60016 dokonuje się zmiany planu na wydatki statutowe 

przeznaczone na drogi gminne na kwotę 57.100,00 zł; 

 

4. w związku z dokonaniem zmian przez Straż Miejską do projektu budżetu na 2017 rok, 

proponuje się zmianę w wydatkach bieżących: 

w dziale 600, rozdziale 60095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000 zł na zadaniach 

statutowych; 

w dziale 754, rozdziale 75416 zwiększa się się plan wydatków o kwotę 43 448 zł  na 

wynagrodzenia i jednocześnie w tym samym rozdziale zmniejsza się o kwotę 17 000 zł plan 

na świadczenia, dokonuje się zmiany w planie wydatków statutowych zmniejszając plan o 

kwotę 41.800 zł oraz zwiększając o kwotę 27.852,00 zł; 

w dziale 754, rozdziale 75495 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 500 zł na zadaniach 

statutowych; 

 

5. w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 660.000 zł 

na wypłatę odszkodowania byłym właścicielom z tytułu utraty własności nieruchomości w 

związku z rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w sprawie 

nieruchomości zlokalizowanej pod adresem ul. Okólna 12 w Milanówku oraz  dokonuje się 

zmiany na kwotę 1.200 zł w planie wydatków statutowych  przeznaczając te środki na 



wynagrodzenie w związku z projektem pilotażowym dotyczącym budowy basenu wraz z 

budynkiem pasywnym wykorzystującym technologię opartą na zrównoważonej gospodarce 

energetycznej, innowacyjne źródło ciepła i chłodu odzyskujące energię z istniejących 

zasobów ciepła oraz optymalne rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne; 

 

6.  w dziale 700, rozdziale 70005 dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych na 

zadaniu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność 

Gminy Milanówek" zmniejsza się o kwotę 133.437,47 zł (wkład własny zadania) oraz 

zwiększa się plan o kwotę 662.371,63 zł (udział środków z UE i kosztów kwalifikowanych 

zadania); 

 

7. w dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 13.213,14 

zł na pokrycie kosztów związanych ze zdjęciem po sezonie zimowym zniszczonego 

oświetlenia świątecznego zainstalowanego na drzewach; 

 

8. w dziale 801, rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.780 zł na 

realizację projektu pn. "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - 

Zawodowego ZIT WOF"; 

 

9. w dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.750 zł na 

wkład własny na realizację programu powszechnej nauki pływania w ramach projektu pn. 

"Umiem pływać" dla dzieci milanowskich szkół podstawowych z klas I-III; 

 

10. w dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 230 000 

zł na nowo wprowadzone dwa zadania pn. :"Budowa odwodnienia w ul. Wysockiego" na 

kwotę 130 000 zł oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip" na kwotę 100.000 zł; 

 

11. w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 

1.500.000 zł na zadanie wieloletnie pn. :"Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III 

etap".  

 

3) Tabela Nr 3 "Zadania majątkowe na 2017 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem 3. 

 

4) Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o 3.000.000 zł. 

 

4) W treści uchwały dokonuje się odpowiednich korekt kwot dochodów, wydatków, 

przychodów zgodnych z wyżej proponowanymi zmianami. 
 


