
Wnioski do PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁOMIANKI na rok 2020
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1.

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa ulicy Błotnej, przesunięcie i

zabezpieczenie środków na rok 2020 w kwocie 10.000,00 zł, zmniejszyć środki na zadaniu
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznejo kwotę 10.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 $ 6050).
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Projekti budowa ulicy Przy Jeziorze,
przesunięcie i zabezpieczenie środków na rok 2020 w kwocie 10.000,00 zł, zmniejszyć środki
na zadaniu 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznejo kwotę 10.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016
36050).
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa ulicy Kownackiej,
przesunięcie i zabezpieczenie środków na rok 2020 w kwocie 10.000,00 zł, zmniejszyć środki
na zadaniu 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznejo kwotę 10.000,00 zł (dział rozdział 60016 $

6050).
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa ulicy Rolniczej (od ul

Rolniczej w kierunku śluży na wale Wiślanym), przesunięcie i zabezpieczenie środków na rok
2020 w kwocie 10.000,00 zł, zmniejszyć środki na zadaniu 2016/03 Przebudowa ul.

Fabrycznejo kwotę 10.000,00zł (dział 600 rozdział 6001656050)
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnegopn. Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul.

Rolniczej w kierunku J. Dziekanowskiego), przes zabezpieczenie środkówna rok
2020 w kwocie 10.000,00 zł, zmniejszyć środki na zadaniu 2016/03 Przebudowa ul.

Fabrycznejo kwotę 10.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 $ 6050).
Zad. 2017/13 - Przebudowa ul. Wędkarskiej — dokonać zmiany nazwy zadania na: Projekt i

budowa ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) w dziale 600 rozdział 60016 $

6050.

Zad. 2017/14 - Przebudowa ul. Poziomkowej - dokonać zmiany nazwyzadania na: Projekt i

budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowejiul. Królowej Marysienki) w
dziale 600 rozdział 60016 $ 6050.
Zad. 2020/10 - Pozyskanie gruntów pod rozbudowę placu zabaww Kiełpinie przy ul.

Rolniczej - cele inwestycyjne — dokonać zmiany nazwy zadania na: Pozyskanie gruntów pod
budowę nowej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie w dziale 700 rozdział 70005 $ 6060.
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdział 75412 $ 6050 pn.Projekt i

budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach wraz ze świetlicą dla
młodzieży na działce nr 819/3 przesunięcie i zabezpieczenie środków na rok 2020 wkwocie
1.975.000,00 zł, zmniejszyć środki na zadaniu wdziale 600 rozdział 60016 $ 6050 zad.
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej o kwotę 1.975.000,00 zł.

. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdział 75412 $ 6050 pn. Projekt i

budowa nowegobudynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze
świetlicą dla młodzieży, przesunięciei zabezpieczenie środkówna rok 2020 w kwocie
1.975,000,00 zł, zmniejszyć środki na zadaniu wdziale 600 rozdział 60016 $ 6050
zad.2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej okwotę 1.975.000,00 zł.

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdział 75412 $ 6060 pn. Zakup
nowegośredniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach,
przesunięcie i zabezpieczenie środków na rok 2020 w kwocie 500.000,00 zł, zmniejszyć
środki na zadaniu w dziale 600 rozdział 60016 $ 6050 zad. 2016/03 Przebudowa ul.
Fabrycznej o kwotę 500.000,00 zł.
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 801 rozdział 80101 $ 6050 pn. Budowa

nowej Szkoły Podstawowej w
K

iełpinie wraz z infrastrukturą sportową (boiska), na działkach
ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2, przesunięcie i zabezpieczenie
środków na rok 2020 w kwocie 2.500.000,00 zł, zmniejszyć środki na zadaniu 2019/06
Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowejo kwotę
2.500.000,00 złw dziale 801 rozdział 80101 $ 6050.
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Dokonać zmian na zadaniu 2017/20 - Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej:
— Dokonać zmiany nazwyzadania na: Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie

Dąbrowy Leśnej (dział 801 rozdział 80104 $ 6050),

Zwiększyć środki na zadaniu w roku 2020o kwotę 500.000,00 zł do kwoty
501.000,00 zł.

—  Zmniejszyć środki na zadaniu 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej o kwotę
500.000,00 złw dziale 600 rozdział 600163 6050.

Dokonać zmian na zadaniu 2015/22 — Przebudowa kompleksu boisk:
— Dokonać zmiany nazwy zadania na: Budowaobiektu sportowego do piłki nożnej w

tym m.in. zaplecza sanitamnego oraz trybunw dziale 926 rozdział 92601 $ 6050.
— Zwiększyć środki na zadaniu w roku 2020 o kwotę 800.000,00 zł do kwoty

1.600.000,00 zł.
—  Zmniejszyć środki na zadaniu 2020/12 Budowa budynku miejskiej aktywności

lokalnej „Miejsce Aktywności Lokalnej -Jaśminowa” o kwotę 800.000,00 zł w dziale
750 rozdział 75023 $ 6050.

Utworzyć nowe zadanie inwestycyjne w dziale 900 rozdział 90095 $ 6050 pn. Wykonanie
projektu i przebudowa pomieszczeń na parterze ICDS, zabezpieczyć środki na zadaniu na rok
2020 w kwocie 10.000,00 zł, zmniejszyć środki na zadaniu wdziale 600 rozdział 60016 $

6050 zad. 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej o kwotę 10.000,00 zł.
Zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) $ 4210 Zakup materiałówi wyposażenia o
kwotę 20.000,00 zł, zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 Administracja
publiczna rozdział 75075 Promocja gmin $ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę
20.000,00 zł.
Zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 720 Informatyka rozdział 72095 Pozostała
działalność $ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 156.1 17,00 zł, zmniejszyć w
dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne $ 4270 Zakup usług
remontowych o kwotę 156.1 17,00 zł.

Utworzyć nowe zadanie inwestycyjne w dziale 900 rozdział 90095 $ 6050 pn. Przebudowa i
modernizacja placu zabaw wrazz terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg
Partyzantów w Dąbrowie Leśnej zabezpieczyć środki na rok 2020 wkwocie 1.000.000,00 zł,

środki przesunąć z zadania:

Zadanie 2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-
sportowych zmniejszyć środki o kwotę 400.000,00 zł (w tym 12.000,00 zł środki
osiedla Dąbrowa Leśna na rewitalizację Ogródka Jordanowskiego) w dziale 900
rozdział 90095 $ 6050.

— Zadanie 2015/44 Budowa rynku miejskiego wrazz ratuszem zmniejszyć środkio
kwotę 400.000,00 zł wdziale 750 rozdział 75023 96050.

— Zadnie 2020/12 Budowa budynku miejskiej aktywności lokalnej „Miejsce Aktywności
Lokalnej — Jaśminowa” zmniejszyć środki o kwotę 200.000,00 zł w dziale 750
rozdział 75023 $ 6050.

Utworzyć nowe zadanie inwestycyjne w dziale 600 rozdział 60016 $ 6050 pn. Przebudowa ul.
Żywicznej, zabezpieczyć środki na zadaniu na rok 2020 w kwocie 10.000,00 zł, zmniejszyć
środki na zadaniu 2016/03 Przebudowaul. Fabrycznej o kwotę 10.000,00 zł w dziale 600
rozdział 60016 $ 6050.

Utworzyć nowe zadanie inwestycyjne w dziale 801 rozdział 80101 $ 6050 pn. Budowa hali
pneumatycznej przy Szkole Podstawowej Nr I, zabezpieczyć środki na zadaniu w roku 2020
w kwocie 50.000,00 zł, zmniejszyć środki na zadaniu w dziale 900 rozdział 90095 $ 6050 zad.
2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS o kwotę 50.000,00 zł do kwoty
950.000,00 zł



21. Utworzyć nowe zadanie inwestycyjne w dziale 900 rozdział 90095 $ 6050 pn. Modernizacja
placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy
placu zabaw, zabezpieczyć środki na zadaniu w roku 2020 w kwocie 200.000,00 zł,

zmniejszyć środki na zadaniu w dziale 900 rozdział 90095 $ 6050 zad. 2015/20 Budowa i

modernizacja placów zabaworaz punktów rekreacyjno-sportowych o kwotę 200.000.00 zł.

Powyższe zmiany spowodują zmiany w tabeli Nr 2 Wydatki Budżetu Gminy Łomianki oraz tabeli nr
2a Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne, w uzasadnieniu do projektu
uchwały budżetowej, a także w planie wydatków jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2020
roku.

'W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

— Na stronie 11 dopisuje się w uzasadnieniu do działu 710 rozdział 71004 pkt 2tiret pierwszy
następujące rozszerzenie uzasadnienia:

„Przystąpienie do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dziekanów
Polski i Dziekanów Nowy kwota 50.000,00 zł. Przystąpienie do zmiany miejscowych planówdla
miejscowości Dziekanów Polski kwota 50.000,00 zł. Przystąpienie do zmiany planów miejscowych
dla miejscowości Dziekanów Nowykwota 50.000,00 zł.”

— Na stronie 19 w dziale 801 rozdział 80195 pkt 2 otrzymuje nowy opis: przeznaczyć środki w
kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na działania promujące zdrowy tryb życia wśród uczniów
szkół podstawowych i przedszkoli (rajdy rowerowe, konkursy, zadania edukacyjne).

Powyższe zmianybędą skutkować zmianą projektu uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy
Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020 — 2030, w związku z powyższym dokonuje się
następujących zmian w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2020- 2025:

1.3.2.3 - Budowai modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

— Zmniejsza się łączne nakłady finansowei limit wydatków na rok 2020 o kwotę 600.000,00 zł.

1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk

— Zmieniasię nazwa przedsięwzięcia na: Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej w tym
m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun, zwiększa się łączne nakłady finansowei limit
wydatków na rok 2020 o kwotę 800.000,00 zł.

1.3.2.32 — Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowei limit wydatków na rok 2020o kwotę 5.020.000,00
zł.

1.3.2.61 — Budowarynku miejskiego wrazzratuszem

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowei limit wydatkówna rok 2020 o kwotę 400.000,00 zł.
1.3.2.68 -Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

— Zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie
Dąbrowy Leśnej, zwiększa się łączne nakłady finansowei limit wydatków na rok 2020 o
kwotę 500.000,00 zł.



13.2.75 — Przebudowa ul. Wędkarskicj

- Zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Projekt i budowa ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do
ul. Kolejowej)

1.3.2.76 — Przebudowa ul. Poziomkowej

— Zmienia się nazwa przedsięwzięcia na: Projekt i budowa ul. Poziomkowej (od ul. Rolniczej do
ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysienki)

1.3.2.86 - Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowei limit wydatków na rok 2020 o kwotę 2.500.000,00
zł.


