Budżet Miasta Milanówka na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miasta
w Milanówku w dniu 16 grudnia 2016 roku.
Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie dochodów zamknął się
kwotą 79 209 895,52 zł, w tym dochody bieżące 78 452 425,79 zł i dochody majątkowe
757 469,73 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 80 091 607,48 zł tj. w 101,1 % w tym
dochody bieżące 79 708 959,75 zł i dochody majątkowe 382 647,73 zł.
Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie wydatków zamknął się
kwotą 84 273 091,91 zł, w tym wydatki bieżące 75 183 101,65 zł i wydatki majątkowe
9 089 990,26 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 81 574 120,21 zł co stanowi 96,8 %
realizacji planu w tym, wydatki bieżące 73 075 722,90 zł i wydatki majątkowe
8 498 397,31 zł.
Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 9 968 179,41 zł, natomiast na
rozchody tj. na spłaty rat kapitałowych kredytów i obligacji zaciągniętych w latach
poprzednich przeznaczono kwotę 4 904 983,02 zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło
7 918 179,41 zł, co stanowi 79,4 % planu. Składa się na to kwota wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 918 179,41 zł oraz kwota obligacji w wysokości
4 000 000,00 zł. W 2017 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości
4 904 983,02 zł. Plan rozchodów zrealizowano w 100 %.
W 2017 r. planowano deficyt czyli różnicę pomiędzy planowanymi dochodami
a planowanymi wydatkami budżetu na poziomie 5 063 196,39 zł, ostatecznie 2017 rok
zamknął się deficytem na poziomie 1 482 512,73 zł.
Całkowite zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2017 r. wynosi 14 382 091,41 zł z tytułu
kredytów i obligacji. Zadłużenie stanowi 17,9 % wykonania dochodów.
Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 roku nie występują.

