
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. 

Wprowadza się kwoty wykonania budżetu za 2018 rok. 

W związku ze zmianą planu budowy na lata 2019-2010 przedsięwzięcia majątkowego 

współfinansowanego ze środków z UE pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 

południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II" w stosunku do obecnego założenia tj. że 

budowa nastąpi w 2019 roku - zmniejsza się planowane dochody (środki z UE) w 2019 roku o 

kwotę  557.790,62 zł i wprowadza się w roku 2020 kwotę planowanych dochodów (środki z UE) 

w wysokości  652.163,66 zł.  

Planuje się przychody w kwocie 1 230 000 zł z tytułu emisji obligacji w 2019 roku, które będą 

wykupione w 2024 roku. 

 

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. "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług 

administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami" zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.000,00 zł i jednocześnie 

zwiększa się łączne koszty finansowe o kwotę 1.000,00 zł, zmiana wynika z aneksu nr 4 do 

umowy partnerskiej wydłużającym realizację projektu do 30.04.2019 roku, środki przeznaczone 

są na wynagrodzenie koordynatora projektu; 

- 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. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- 

zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego 

Systemu Tras Rowerowych - Etap II " zmniejszenia się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 

422.124,07 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2020 roku na tę samą kwotę tj. 

422.124,07 zł -  zmiana wynika z wydłużenia terminu budowy trasy rowerowej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej 719 (ul. Królewska) na lata 2019-2020 a nie w 2019 roku jak dotychczas 

zakładano  (zadanie jest współfinansowane ze środków z UE). 

 

 


