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Projekt 

    

    UCHWAŁA Nr            /17           

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 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 poz. 446, poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 

211, 212, 214  i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada 

Miasta Milanówka uchwala, co następuje:   

   

          § 1.  

W uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta Milanówka Nr 227/XXVII/16 z dnia 16 grudnia 2016 

roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w dochodach budżetu na 2017 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie               

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2) w wydatkach budżetu na 2017 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie                     

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) w zadaniach majątkowych w 2017 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących 

zmian: 

a)  w  dziale 400,  rozdziale 40002, § 6050  zmniejsza się  plan  wydatków majątkowych o kwotę  

806,00 na zadaniu pn."Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej"; 

 

b) w  dziale 400,  rozdziale 40002, § 6050  zwiększa się  plan  wydatków majątkowych o kwotę 

29,00 zł na zadaniu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Promyka"; 

 

c) w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060 wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Wykup 

wodociągów w ulicach gminnych"  na kwotę 7 907,00 zł; 

 

d) w  dziale 600,  rozdziale 60016, § 6050  zmniejsza się  plan  wydatków majątkowych o kwotę 

154 818,00 zł  w następujących zadaniach majątkowych: 

- "Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa -Wojska Polskiego)" o kwotę  

30000,00 zł; 

- "Przebudowa ulicy Długiej" o kwotę 18 000,00 zł; 



- "Przebudowa ulicy Sosnowej" o kwotę 20 070,00 zł; 

- "Przebudowa ulicy Pięknej" o kwotę 4 952,00 zł; 

- "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" o kwotę 2 300,00 zł; 

- "Przebudowa ulicy Granicznej" o kwotę 18 561,00 zł; 

- "Budowa skrzyżowań wyniesionych" o kwotę 60 935,00 zł; 

 

e) w  dziale 630,  rozdziale 63003, § 6050  zmniejsza się  plan  wydatków majątkowych o kwotę 

4 716,00 zł  w następujących zadaniach majątkowych: 

- "Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynku toalety i wartowni na terenie 

parku Zielony Dołek" o kwotę 4 396,00 zł; 

- "Modernizacja ogrodzenia wokół parku "Zielony Dołek" wraz z zabezpieczeniem przed 

podmywaniem od strony ul. Granicznej" o kwotę 320,00 zł; 

 

f) w  dziale 700,  rozdziale 70005, § 6050  zmniejsza się  plan  wydatków majątkowych o  kwotę 

127 206,00 zł  w następujących zadaniach majątkowych: 

- "Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne" o kwotę 

41 630,00 zł;  

- "Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne" o kwotę 42 015,00 

zł; 

- "Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ul. Na Skraju" o kwotę 40 000,00 

zł; 

- "Zakup, dostawa i montaż systemu komunikacji audio na terenie targowiska miejskiego" o 

kwotę 3 561,00 zł; 

 

g) w  dziale 750,  rozdziale 75023, § 6060  zmniejsza się  plan  wydatków majątkowych o  kwotę 

4 000,00 zł  na zadaniu majątkowym pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania"; 

 

h) w  dziale 750,  rozdziale 75023, § 6050  wprowadza się  plan  wydatków majątkowych na 

kwotę 4 000,00 zł  na zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa sieci informatycznej"; 

 

i) w  dziale 801,  rozdziale 80101, § 6050  wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Wykonanie 2 

sztuk poidełek do wody z lampami UV dla dzieci w ZSG Nr 1" na kwotę 15 870,00 zł; 

 

j) w  dziale 900,  rozdziale 90001, § 6050  zmniejsza się  plan  wydatków majątkowych o kwotę 

85 000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip"; 

 

4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 

3 do niniejszej uchwały; 

 

5) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2017 

rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 



 

6) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok" 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

    § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

    § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.       

                                                                                                      Przewodnicząca 

                     Rady Miasta Milanówka  

                                                                         mgr Małgorzata Trębińska 

 


