
Objaśnienie 

 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje 

na 2019 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po 

zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2019 rok.  

 

2. Przedsięwzięcia: 

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące 

zmiany:  

- w pkt 1.1 (Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)  w przedsięwzięciach bieżących: 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu Mieszkańców Gminy 

Milanówek" zwiększa łączne nakłady finansowe o kwotę 55.368 zł oraz zwiększa się limit 

wydatków w 2019 roku o kwotę 55.368 zł - niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych 

do 31 grudnia 2019 r. na zapewnienie dostępu do Internetu (zakup usług internetowych) dla 71 

beneficjentów projektu oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Milanówek do komputerów 

objętych projektem. Projekt był współfinansowany ze środków UE, dlatego też konieczne jest 

zapewnienie 5 letniej jego trwałości liczonej od jego finansowego zakończenia.  

 

- w pkt 1.1 (Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)  w przedsięwzięciach majątkowych: 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji 

Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji" zwiększa się 

limit wydatków w 2019 roku o kwotę 24.132 zł, zaplanowane środki na to przedsięwzięcie 

stanowią wkład własny gminy Milanówek jako dotacja przekazywana do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gdzie jest realizowane zadanie. Ponieważ 

zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku zwiększa się limit wydatków na 2019 o tę 

niewydatkową kwotę  zgodnie z zaproponowanym aneksem do umowy -  (zadanie jest 

współfinansowane ze środków z UE). 

 

 


