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U C H W A Ł A Nr 233/XXII/08 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 18 grudnia 2008 roku 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2009 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca      
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.1) oraz art. 24 
ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2  i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku               
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.2), Rada Miasta uchwala,        
co następuje:  

§ 1.   Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 53 365 293 zł, zgodnie                  
z załącznikiem nr 1. 

§ 2.1.  Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 71 096 417 zł, zgodnie               
z załącznikiem nr 2. 

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3, zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie             
z załącznikiem nr 3a. 

3. Ustala się wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności w wysokości 10 000 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 4. 

§ 3.1.  Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17 731 124 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z: 

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 16 823 524 zł, 
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 907 600 zł. 
 

2. Ustala się: przychody budżetu w wysokości 21 178 987 zł, rozchody budżetu   
w wysokości 3 447 863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 
§ 4.     W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł. 

§ 5.     Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 6.1.  Ustala się dochody w kwocie 218 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200 163 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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2. Ustala się wydatki w kwocie 17 837 zł, na realizację zadań określonych           
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 7.1      Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: 

a) przychody w kwocie 2 010 000 zł, 
b) wydatki w kwocie 2 034 100 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 7. 

2.     Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów 
własnych jednostek budżetowych: 

a) dochody w kwocie 50 zł, 
b) wydatki w kwocie 95 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 14. 

§ 8.1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej                    
i Mieszkaniowej w Milanówku: 

a) z tytułu dopłaty do ceny jednorazowego wejścia na basen w sezonie letnim w kwocie 
130 000 zł, 
b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych w kwocie          
150 000 zł, 
c)  z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi 
świadczonymi przez  zakład na rzecz miasta w kwocie 240 000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 8, 
d) z tytułu dopłaty do kosztów usługi utrzymania 1m² powierzchni  stadionu w kwocie   
80 000 zł. 
 

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 
 

a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 1 613 000 zł, 
b) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych               
w wysokości 2 920 170 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 
 

3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez 
podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę      
380 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

a) przychody w kwocie 32 000. zł, 
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b) wydatki w kwocie 32 000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 10. Ustala się roczne limity dla:  

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie 
przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 3 000 000 zł, 
2. zobowiązań z tytułu nowych: 
kredytów – do kwoty 16 823 524 zł, 
pożyczek – do kwoty 907 600 zł 
zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, 
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 1 397 863 zł. 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł, 
2. zaciągania zobowiązań: 
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy           
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków 
zagranicznych oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich do wysokości 
określonej w załączniku nr 3 i nr 4, 
b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę              
10 000 000 zł, 
c) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków 
między działami, 
d) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, 
że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, 
e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 
f) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań             
z tytułu umów, których realizacji w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania 
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

§ 12. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w 
art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249 
poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu,                
ani zwiększenia dotacji z budżetu. 

§ 13.1.    Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych    
w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków                     
i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 
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3. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych   
w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów                  
i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta. 

4. Zrealizowane przez zakład budżetowy wpływy z najmu i dzierżawy, 
podlegające rozliczeniu z budżetem, powinny być przekazywane do budżetu do końca 
każdego półrocza. 

§ 14.  Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 
2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań             
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowanych do 
uzyskania w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13. 

§ 16.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 17.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji   
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Milanówku. 

 

 

                                                                                              Przewodniczący 
     Rady Miasta Milanówka 
 

 
             Jerzy Olczak 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.  717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 173, poz. 1218, Nr 138, poz. 974  oraz z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832,  z 2007 r. Nr 88,  poz. 587, 
Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112. 
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