
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Milanówek na lata 2022-2040. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milanówek na lata 2022-2040: 

Zwiększenie dochodów w 2022 r. 336 754,53 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 689 822,24 zł 

Zmniejszenie dochodów majątkowych 353 067,71 zł 

Zwiększenie wydatków w 2022 r. 336 754,53 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 366 754,53 zł 

Zmniejszenie wydatków majątkowych 30 000,00 zł 

Deficyt (plan) po zmianach 27 458 415,08 zł 

Po proponowanych zmianach kwota planowanych do wyemitowania obligacji w 2024 

roku zwiększyła się o 800.000,00 zł. 

- 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. "Przebudowa skateparku w Milanówku" zmniejsza się limit 

wydatków w 2022 roku o kwotę 900,000,00 zł i jednocześnie zwiększa się limit 

wydatków w 2023 roku o kwotę 900.000,00 zł – (w związku z proponowana zmianą 

dofinansowanie w w 2022 zmniejsza się do kwoty 185.460,90 zł (było 538.528,00 zł) 

oraz wprowadza się dofinansowanie w 2023 roku na kwotę 353.067,10 zł) - zAd. 1) 

Zmiana wynika z konieczności dostosowania kwot planowanych do wydatkowania 

w poszczególnych latach realizacji inwestycji w związku z wydłużeniem terminu na 

realizację inwestycji przez jednostkę współfinansującą.  

 

W naszej ocenie wydłużenie terminu na realizację inwestycji może wpłynąć na ilość oraz 

wartość złożonych ofert. Wystąpiono więc do jednostki dofinansowującej o wydłużenie 

terminu na realizację tego zadania. W związku z uzyskaniem zgody na powyższą zmianę 

zaplanowano przeniesienie części środków na realizację tego zadania na rok 2023 r. w 

WPF. Wynika to z konieczności dostosowania kwot planowanych do wydatkowania 

w poszczególnych latach realizacji inwestycji.  

Podczas ogłoszenia 1 przetargu termin realizacji zgodnie z umową o dofinansowanie 

wypadał na wrzesień 2022 r. W trakcie procedury padały zapytania o możliwość jego 

wydłużenia, a my nie mieliśmy takiej możliwości. Długi czas oczekiwania na wykonanie 

elementów skateparku w połączeniu z krótkim terminem realizacji inwestycji stwarzają 

duże zagrożenie tegoż terminu. Zatem w cenę oferty wliczono prawdopodobnie 

dodatkowe koszty związane z priorytetowym wykonaniem  i dostarczeniem przez 



podwykonawców/dostawców elementów skateparku (poza kolejnością) jak i wysokie  

ryzyko naliczenia kar za niedotrzymanie termu umownego. W naszej ocenie nie 

pozostało to bez wpływu na ostateczną kwotę oferty.  Należy uwzględnić, że liczyliśmy 

tu na swego rodzaju „ekskluzywną usługę”, ponieważ termin realizacji wskazywał na jej 

priorytetowy charakter w stosunku do przeciętnego zamówienia. Skrócenie terminu 

realizacji poniżej racjonalnego jest usługą dodatkową, za którą należy zapłacić. Jeżeli 

mamy zatem możliwość wydłużenia terminu realizacji do przeciętnego, racjonalnym 

byłoby z tego skorzystać. 

Jednocześnie zwracamy uwagę na to, iż wyznaczony w poprzednim przetargu termin na 

realizację tego zadania był trudny do dotrzymania. Wiązało się to zatem nie tylko z 

ryzykiem wykonawcy, ale również z naszym ryzykiem utraty dotacji. W takiej sytuacji 

wystąpienie o wydłużenie terminu na realizację zadania wydało się oczywiste. 

 

 

Ogłoszenie postępowania przetargowego, analiza ofert, wezwanie do dostarczenia 

dokumentów podmiotowych to procedura trwająca w optymistycznych warunkach (bez 

konieczności wydłużania terminu na udzielenie odpowiedzi na pytania) około 1,5 m-ca. 

Licząc, że znajdzie się Wykonawca, który podejmie się wykonania inwestycji, nie wliczy 

kar umownych w kwotę oferty i da korzystną kwotę za wykonanie zadania, będziemy 

mieć połowę października i termin na wykonanie zadania 2,5 m-ca i nadchodzący okres 

zimowy. Czas będzie o 1,5 m-ca krótszy niż w 1 przetargu, gdzie wykonawcy pytali o 

jego wydłużenie, gdy mieli do dyspozycji 4  m-ce.  

Wydłużenie terminu miało na celu umożliwienie uruchomienia postępowania 

przetargowego  

z terminem do maja 2023 r, gdzie pracownicy urzędu na dzień 24 sierpnia mieli 

przyszykowaną dokumentację przetargową, by niezwłocznie ogłosić przetarg, w którym 

wykonawcy nie musieliby się obawiać np. opóźnienia w dostawie elementów skateparku 

lub materiałów budowlanych i  kar za niedotrzymanie umownego terminu. Być może 

zgłosiłby się wykonawca, który w bieżącym roku wykonałby całą inwestycję – to by 

pokazał harmonogram prac, który wymagamy po podpisaniu umowy, ale miałby on 

komfort, gdyby z przyczyn niezależnych od niego miał niewielkie obsunięcie terminu i 

nie byłby karany. 

 

Jeśli kolejne postępowanie przetargowe uruchomione z terminem realizacji do grudnia 

2022 r. pokaże, że oferty złożone przez wykonawców będą wyższe niż poprzednio chcąc 

zwołać kolejną komisję i sesję z prośbą o podział środków na lata 2022/2023, 

zaktualizować kosztorys inwestorski, co wiąże się z ponoszeniem kolejnych kosztów, 

ogłosić  postępowanie przetargowe i wyłonić wykonawcę znów termin realizacji z 

obecnie możliwego ok. 7 m-cy (zgodnie z podpisanym aneksem jednostka czerwiec 2023 

r. traktuje jako miesiąc kiedy mamy obowiązek złożyć już wniosek o płatność końcową 

za zrealizowaną inwestycję) skróci nam się do ok. 4-5 m-cy czyli bardzo zbliżonego do 1 

przetargu, gdzie wykonawcy pytali o jego wydłużenie. 

 

 

 

 



 - 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. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Milanówku", zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.440.000,00 zł i 

zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1.220.000,00 zł oraz zwiększa się 

limit wydatków w 2024 roku o tę samą kwotę 1.220.000,00 zł - Zwiększenie planu 

finansowego zadania wynika z rozbieżności między zabezpieczonymi w budżecie Gminy 

środkami finansowymi a kwotą oferty uzyskanej od Wykonawcy w toku procedury 

przetargowej nr ZP.271.2.13.RTI.2022.JS. Przedłożona przez Wykonawcę całkowita 

oferowana cena brutto budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku 

wynosi 16.000.000,00 zł, podczas gdy łączna wartość niezaangażowanych 

zabezpieczonych w WPF środków wynosi 13.565.090,00 zł.  

Zwiększenie środków finansowych do kwoty przedmiotowej oferty jest niezbędne w celu 

wyłonienia Wykonawcy. Niezwiększenie środków na realizację przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych wiąże się z koniecznością 

unieważnienia postępowania. 

Gmina na budowę strażnicy pozyskała środki zewnętrzne z dwóch źródeł w 

łącznej wysokości  

13 647 500 zł, co stanowi 85,3% kwoty oferty zaproponowanej przez Wykonawcę. 

Warunkiem wstępnej promesy udzielonej przez BGK było ogłoszenie 

postępowania przetargowego (lub jego powtórzenie) do dnia 18 sierpnia 2022 r. Jeśli 

procedura przetargowa przekracza tę datę i nie zakończy się wyłonieniem Wykonawcy, 

promesa w wysokości ponad 9,5 mln traci ważność, co skutkuje koniecznością rezygnacji 

z przyznanej dotacji, a w dalszej perspektywie patrząc utratę kolejnego dofinansowania 

wysokości 4mln. 

W związku z tym, zwiększenie środków finansowych w okresie związania ofertą i 

wyłonienie Wykonawcy jest jedyną szansą na zachowanie ważności przyznanej promesy, 

a co za tym idzie realizację inwestycji. W związku z powyższym nie mamy już 

możliwości uruchomienia kolejnego postępowania, by zmieścić się w oczekiwanej przez 

Państwa kwocie pozyskanego dofinansowania.  

 

 

Nadmieniam, iż wniosek był składany w roku 2021. Od pewnego czasu 

obserwujemy drastyczny wzrost cen we wszystkich dziedzinach gospodarki, ze 

szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, stąd wynika wzrost pierwotnie 

szacowanej kwoty. Ponieważ założeniem konkursu w ramach Polskiego Ładu jest 

zapewnienie spójności zapisów we wniosku i postępowaniu przetargowym, budynek nie 

może posiadać mniejszej powierzchni niż obecnie założona. Usunięcie z niego 

podstawowych elementów wyposażenia nie dałoby dużych oszczędności, a 

przyczyniłoby się do wybudowania niefunkcjonalnego obiektu. 

Zwiększenie środków finansowych stanowiących 14,7% kwoty zaoferowanej 

przez Wykonawcę na realizację zadania pozwoli przede wszystkim na zachowanie 

przyznanych dotacji oraz na realizację inwestycji niezbędnej zarówno z punktu widzenia 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta, jak i korzystnej dla działania lokalnych 



społeczności. Strażnica będzie pełnić funkcję centrum bezpieczeństwa w Milanówku. 

Obiekt będzie łączył funkcje budynku ochotniczej straży pożarnej, siedziby straży 

miejskiej, stacji pojazdów służb ratowniczych pogotowia ratunkowego (garaże dla dwóch 

karetek pogotowia ratunkowego), uzupełnione o odpowiednie zaplecze techniczne. 

Dodatkowo będzie posiadał salę wielofunkcyjną z zapleczem kuchennym oraz salę 

konferencyjno–szkoleniową - miejsca dostępne dla lokalnej społeczności i organizacji 

pozarządowych. 

 

Potrzeby realizacji inwestycji są oczywiste: 

 obecny budynek strażnicy OSP jest w tragicznym stanie technicznym, a warunki 

sanitarne,  

w jakich funkcjonują strażacy są katastrofalne, nie mówiąc o możliwości 

realizacji potrzeb ludzi; w sytuacjach kryzysowych jak np. wojna na Ukrainie; 

dobre i szczere chęci realizacji zadań, jakie stoją przed strażakami to nie wszystko 

– potrzebne jest również do tego odpowiednie zaplecze; 

 nieustający deficyt przestrzeni, jak i trudne warunki sanitarne, z jakimi borykają 

się Strażnicy Miejscy; 

 stworzenie odpowiedniego zaplecza lokalowego dla ratowników medycznych, 

którzy  nie mają własnej siedziby i korzystają z wynajmowanych przestrzeni. 

Jednocześnie bilans kosztów, jaki można by wykonać w związku z: 

 remontem  obecnej strażnicy, w którą nie warto inwestować z racji na jej stan 

techniczny jak i standard możliwy do osiągnięcia; 

 remontem lub przebudową siedziby SM; 

 wynajmem lub stworzeniem w alternatywnym miejscu przestrzeni dla 

Ratowników medycznych, 

pokazałby, że realizacja tej inwestycji jest racjonalna i zasadna.  

 

 

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2. 

 


