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 AUTOPOPRAWKA NR 2  

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK 

 

 

1) W Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na 2018 rok" – dokonuje się zmian zgodnie                              

z załącznikiem: 

 

1. na wniosek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu (pismo z dnia 29 listopada 2017 r.) 

oraz na wniosek Komisji Budżetu i Inwestycji (pismo z dnia 6 grudnia 2017 r): 

  w dziale 600, rozdziale 60016 w planie wydatków Urzędu Miasta, usuwa się zadanie 

inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Parkowej" i zmniejsza  się plan wydatków majątkowych na 

kwotę 2 100 000 zł, jednocześnie w dziale 900, rozdziale 90001  zwiększa się o kwotę                  

2 000 000 zł   plan wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. "Modernizacja kolektora "C" 

oraz w dziale 926, rozdziale 92695 zwiększa się o kwotę 100 000 zł plan wydatków bieżących   

w grupie dotacje z przeznaczeniem na "Dofinansowanie zadań własnych organizacji 

pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie 

miasta oraz podczas wyjazdów sportowych"; 

 

2. w dziale 852, rozdziale 85228 w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza  się 

plan wydatków bieżących na kwotę 2 575 zł w grupie świadczeń i jednocześnie w dziale 852, 

rozdziale 85214 zwiększa  plan wydatków bieżących na kwotę 2 575 zł w grupie świadczeń. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi opiekuńcze 

świadczone na terenie Milanówka na 2018 rok wyłonił w dniu 05.12.2017 roku jako 

najkorzystniejszą ofertę wykonawcę Agencję Służby Społecznej „Kościelak’ Spółka jawna                     

z siedzibą w Warszawie ul. Kwiatowa 9. 

Firma zaoferowała realizację zamówienia na kwotę 202.575 zł. W projekcie budżetu na 2018 rok 

w rozdziale 85228 w paragrafie 3110 figuruje kwota 200.000 zł. Zatem zasadne jest zwiększenie 

planu o kwotę 2 575 zł na usługi opiekuńcze. 

2) Tabela Nr 3 "Zadania majątkowe w 2018 rok" i Załącznik Nr 1a „Dotacje dla jednostek 

spoza finansów publicznych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami do 

niniejszej autopoprawki. 

 

 

 


