
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, przychodów i rozchodów tak, aby 

nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2019 rok. 

 

W budżecie miasta Milanówka na 2019 rok zwiększa się plan dochodów o kwotę                        

1 019 006,96 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 284 603,49 zł z przeznaczeniem na 

wzrost wyłącznie wydatków bieżących. 

Po proponowanych zmianach zmniejszeniu ulegnie różnica między dochodami bieżącymi                

a wydatkami bieżącymi z kwoty 7 013 219,63 wg stanu na dzień 1 kwietnia br. do kwoty                      

2 738 704,14 zł i będzie najniższa od 2010 roku.  

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 5 267 759,99 zł, która będzie pochodzić                   

z wolnych środków. Zmniejsza się plan przychodów budżetu z tytułu zaciąganych kredytów                

i pożyczek o kwotę 1 022 353,96 zł.  

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2019 roku wyniesie 3 700 000 zł, a nie jak wcześniej 

zakładano 4 607 468 zł (zmniejszenie o 907 468 zł).  

Planowana pożyczka do zaciągnięcia w 2019 roku wyniesie 3 985 179,70 zł, a nie jak 

wcześniej zakładano 4 100 065,66 zł (zmniejszenie o 114 885,96 zł) tj. do kwoty faktycznie 

przyznanej przez WFOŚiGW w Warszawie. 

Na skutek weryfikacji wcześniej założonych kwot spłat w stosunku do faktycznych zmniejsza 

się planowane rozchody o 20 190,50 zł. Na spłaty pożyczek,  kredytów oraz obligacji 

Milanówek przeznacza w bieżącym roku 4 587 277,50 zł.     

Planowany dług na koniec bieżącego roku zmniejsza się o kwotę 1 002 163,46 zł i będzie 

stanowił wielkość równą 26 885 079,55 zł.   

 

Po wprowadzeniu kwot wykonania budżetu za 2018 rok zweryfikowano planowane dochody        

i wydatki w kolejnych latach zawartych w tabeli WPF. Począwszy od maja 2019 roku 

uwzględniono w kolejnych latach zwiększenie dochodów miasta z tytułu wzrostu stawek 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie uległy wcześniejsze założenia 

spłaty kredytu, który będzie pobrany w 2019 roku. Po pierwsze zmniejszeniu ulegnie jego 

wartość jw. oraz założono, że kredyt w wysokości 3 700 000 zł będzie spłacany  począwszy 

od 2021 roku w następujący sposób w 2021 roku - 500 000 zł, w latach 2022-2024 – po                 

600 000 zł, w latach 2025-2026 - po 700 000 zł. (Dotychczas zakładano spłatę kredytu                     

w wysokości 4.607.468 zł w latach 2020-2024). Taka zmiana jest konieczna, aby gmina nie 

przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy                  

o finansach publicznych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 

rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). 

 

W planie dochodów majątkowych na 2019 rok zwiększa się plan środków pochodzących                  

z Unii Europejskiej na realizację projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza                      

w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez 

budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” o kwotę  8 918,96 zł.  

 

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. "Q-współPRACY - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" zwiększa się limit wydatków 

w 2019 roku o kwotę 60 846,93 zł - wprowadza się zwiększenie planu wydatków o kwotę 

środków niewykorzystanych w 2018 roku, zmiana jest zgodna z korektą do wniosku                         

o dofinansowanie;  

 

- w przedsięwzięciu pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek"" zwiększa się 

limit wydatków w 2019 roku o kwotę 261 205,55 zł - wprowadza się zwiększenie planu 

wydatków o kwotę środków niewykorzystanych w 2018 roku, zmiana jest zgodna z korektą 

do wniosku o dofinansowanie; 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Milanówku" zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 0,30 zł - 

wprowadza się zwiększenie planu wydatków o kwotę środków niewykorzystanych                   

w 2018 roku, zmiana jest zgodna z korektą do wniosku o dofinansowanie. 

 

 

 

 
 


