
Objaśnienie 

 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

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

informacje na 2020 rok dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów  tak, aby 

nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2020 rok.  

 

Z powodu nadchodzących problemów finansowych spowodowanych COVID-19 samorządy 

muszą się liczyć ze spadkiem zdolności kredytowych, który nastąpi za kilka miesięcy. W tym 

momencie, w obliczu spadających dochodów, warto uporządkować sytuację zadłużenia  

miasta. Aby uniknąć lub zminimalizować problemy wynikające z  indywidualnego wskaźnika 

zadłużenia, który w najbliższych latach może być łamany z powodu zmniejszenia dochodów 

proponuje się dokonać przedpłaty zobowiązań z tytułów dłużnych w bieżącym roku. Jest to 

możliwe z uwagi na wolne miejsce we wskaźniku tegorocznym. Wobec tego zwiększa się 

przychody z emisji obligacji w 2020 roku o kwotę 1 200 000 zł, którą przeznacza się na 

rozchody w 2020 roku tj. przedpłatę zobowiązań z roku 2022 i 2023 po 600 000 zł w każdym 

z tych lat (są to dwa lata, w których zaplanowano najwyższe spłaty po 5 277 577,94 zł). 

Celem takiej operacji jest zwiększenie szansy na dotrzymanie warunków określonych w art. 

243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach. Dzięki temu część spłat z roku 2022 

i 2023 zostanie przerzucona na lata 2027, 2028, 2029 po odpowiednio 576 000 zł, 306 000 zł 

i 318 000 zł. 

 

W roku 2021 zwiększa się dochody o środki w wysokości 1 000 000 zł pochodzące ze 

środków PROW na lata 2014-2020 otrzymane na realizację inwestycji „Przebudowa 

targowiska miejskiego w Milanówku” na podstawie umowy o przyznanie pomocy dla 

operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, 

ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 

rekreacji, kultury  i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Umowa została podpisana w dniu 11.05.2020 roku 

pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a gminą Milanówek. Na realizację 

przebudowy targowiska miejskiego planuje się w 2021 roku wydatki majątkowe w kwocie 2 

000 000 zł. 

Aby zrealizować to zadanie proponuje się w 2021 roku wprowadzenie środków w wysokości 

1 000 000 zł pochodzących z emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. W ten sposób uwolni się 1 mln zł środków własnych na wkład 

gminy w przebudowę targowiska. Wobec tego w 2021 roku wprowadza się przychody w 

wysokości 1 000 000 zł. Wykup (czyli spłatę tego zobowiązania) obligacji proponuje się w 

latach 2028 i 2029 po 500 000 zł. 

 

Ponadto powiększony w 2020 roku deficyt o 1 000 zł, zostanie sfinansowany obligacjami 

wykupionymi w 2027 r.   

Łącznie w 2020 i 2021 roku zostały by wyemitowane obligacje na kwotę 11 860 000 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. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" 

zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 12.740,00 zł i jednocześnie wprowadza 

się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 12.740,00 zł - Zmiana wynika z podpisanego 

aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu, 

zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki inwestycyjne. wydłużeniu 

ulega okres realizacji do 2022 roku. 

 

- 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. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" 

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 228.756,66 zł, likwiduje się limit wydatków 

w 2020 roku na kwotę 307.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2021 o kwotę 33.671,90 

zł i wprowadza się limit wydatków w 2022 na kwotę 44.571,44 zł i jednocześnie wprowadza 

się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 12.740,00 zł - Zmiana wynika z podpisanego 

aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu, 

zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki inwestycyjne. Zmniejszeniu 

ulega kwota projektu ze względu na zmniejszenie zakresu rzeczowego w gminie Milanówek 

w zakresie komponentu e-dostępność. Wydłużeniu ulega także okres realizacji do roku 2022; 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 

południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez 

budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II" zmniejsza się limit 

wydatków w 2020 roku o kwotę 10.132,40 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty 

finansowe o tę samą kwotę - zmiana jest związana z oszczędnościami wynikających z 

postępowań przetargowych i zapytań ofertowych dzięki którym wydatki stanowiące koszty 

niekwalifikowane w ramach projektu stają się wydatkami kwalifikowanymi podlegającymi 

89% refundacji; 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku" wprowadza 

się limit w 2021 roku na kwotę 2 000 000 zł, łączne nakłady na to zadanie wyniosą 2 050 000 

zł.   

W dniu 11.05.2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa 

Mazowieckiego a gminą Milanówek o przyznaniu pomocy w wysokości 1.000.000 zł tj. do 



63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji „Przebudowa 

targowiska miejskiego w Milanówku”.  

Wobec powyższego konieczne jest zabezpieczenie środków inwestycyjnych w roku 2021 

pozwalających na realizację i zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania 

inwestycyjnego. Zadanie polegałoby na wykonaniu dokumentacji projektowej w roku 2020 z 

zapłatą w roku 2021 i wykonaniu robót budowlanych w roku 2021. Podatek VAT w 

przedmiotowym zadaniu jest kosztem niekwalifikowanym. 

- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż 

wymienione w pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach majątkowych: 

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - 

Nadarzyńska" wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w wysokości 33.106 zł. 

(niezrealizowane zadanie z wydatków niewygasających 2019). Brak możliwości jego 

realizacji w terminie do 30.06.2020 r. wynika z następujących okoliczności:  

 ze względu na zmianę zagospodarowania działek przyległych do pasa drogowego 

(budowa 3 budynków mieszkalnych) należało dokonać zmian rozwiązań projektowych 

skutkujących koniecznością wykonania nowych podziałów nieruchomości;  

 zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego ulicy Wiatracznej wymusza 

przebudowę istniejących sieci. Stanowią one dodatkowe projekty nie przewidziane w takim 

zakresie na etapie przetargu. Z uwagi na powyższe wnioskuje się o wprowadzenie zadania do 

budżetu na rok 2020. 

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, 

Jesionowej, Uroczej,  Olszowej, Wierzbowej i Długiej" wprowadza się limit wydatków na 

2020 rok w wysokości 26.845 zł (niezrealizowane zadanie z wydatków niewygasających 

2019). Brak możliwości jego realizacji w terminie do 30.06.2020 r. wynika z następujących 

okoliczności:  

 zmiany rozwiązań w zakresie odwodnienia ulicy, której wprowadzenie wynika z 

modyfikacji rozwiązań zastosowanych na ulicy Lipowej;  

 koniecznością przeprowadzenia dodatkowych podziałów działek, skutkujących nowym 

ZUD; 

 ponowną koniecznością uzyskania  pozwolenia wodnoprawnego i rozszerzenia zakresu 

opracowania dokumentacji projektowej; 

 zmianą zakresu, skutkującą dodatkowym podziałem; 

 w związku ze zmianą numeracji działek przyległych do pasa drogowego, które były 

przeznaczone do podziału, wymagane będzie wykonanie ponownie podziału działek. Z 

uwagi na powyższe wnioskuje się o wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2020. 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Kochanowskiego" zwiększa się limit 

wydatków na 2020 rok o kwotę 202.091 zł (niezrealizowane zadanie z wydatków 

niewygasających 2019). Brak możliwości realizacji rozbudowy ul. Kochanowskiego w 

regulaminowym terminie wynika z panującej pandemii COVID-19. Zgodnie z 

oświadczeniem wykonawca inwestycji - firmy Dar-Bud Dariusz Bednarczyk – jeden z 

pracowników wykonujących rozbudowę ulicę miał bezpośredni kontakt z osobą zarażoną 



chorobą COVID 19. Wykonawca poinformował o zaistniałym fakcie Powiatową Stację 

Epidemiologiczną. Następnie zadecydował, aby jego pracownicy przeszli 14-dniową 

kwarantannę, w wyniku której rozbudowa ulicy została wstrzymana. Dodatkowo w chwili 

wybuchu pandemii część pracowników zatrudnionych na podstawie innych umów 

zatrudnienia wyjechała do swoich domów zagranicą. Ze względu na zamknięte granice nie 

mogli wrócić do Polski, w wyniku czego wystąpiły kolejne utrudnienia w robotach, 

uniemożliwiające zakończenie inwestycji w podstawowym terminie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


