
Autopoprawka z 23.08.2022 r. 

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 983 231,89 zł 

Zmniejszenie wydatków majątkowych 646 477,36 zł 

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

 

W związku z planowanymi do realizacji inwestycjami zwiększono w latach 2023-2024 
kwotę planowanych do wyemitowania obligacji odpowiednio o 3.250.000,00 zł w 2023 
roku oraz 1.800.000,00 zł w 2024 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. "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) - 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;  

    

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Prace remontowe i konserwatorskie budynku 

dawnego "Teatru letniego" na lata 2022-2023 łączne nakłady finansowe 4.700.000,00 

zł limit wydatków w 2023 roku 4.700.000,00 zł  - (dofinansowanie w 2023 roku na 

kwotę 999.858,89 zł) - konieczność wprowadzenia zadania do WPF wynika z powzięcia 

informacji, iż Gmina Milanówek otrzymała dofinansowanie w wysokości na projekt pn. 

„Prace remontowe i konserwatorskie budynku dawnego "Teatru letniego" z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwota 

projektu: 4 698 849,76 zł Wydatki kwalifikowane: 2 557 838,04 zł Dofinansowanie: 999 

858,89 zł;  

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

wymienione w pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach bieżących: 



- w związku z planowanym  zakupem Wpłatomatu dla Urzędu Miasta Milanówka  

wprowadza się zadanie bieżące na wydatki związane z obsługą urządzenia typu 

Wpłatomat i świadczenie usług, na lata 2022-2026, łączne nakłady finansowe w 

wysokości 442.000,00 limit wydatków w 2022 roku w kwocie 22.000,00 zł, limit 

wydatków w 2023 roku  w kwocie   70.000,00  zł, limit wydatków w 2024 roku  w 

kwocie 80 000,00 zł, limit wydatków w  2025 roku  w kwocie 92 000,00 zł,  limit 

wydatków w 2026 roku w kwocie 105 000,00 zł, limit wydatków w 2027 roku  w kwocie 

70 000,00 zł; 

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

wymienione w pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach majątkowych: 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa biblioteki w Milanówku” na lata 2022-

2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 1.600.000,00 zł limit wydatków w 2023 

roku 800.000,00 zł, limit wydatków w 2024 roku 800.000,00 – jako wkład własny 

zadania współfinansowanego przez MKiDN w wysokości 2.250.000,00 zł (ogólny koszt 

zadania 3.850.000,00 zł); 

 

 - w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD)” zmniejsza 

się łączne nakłady finansowe o kwotę 710.000,00 zł i zmniejsza się limit wydatków w 

2023 roku o kwotę 710.000,00 zł – w 2018 r. cały odcinek gruntowy ulicy Łąkowej 

został utwardzony płytami betonowymi typu MON i JOMB. Utwardzenie jest trwałe i 

gwarantuje komfort komunikacyjny, a zastosowanie płyt typu JOMB zapewnia 

odwodnienie rozsączające terenu utwardzenia. W  związku z powyższym nie zachodzi 

pilna potrzeba przebudowy ulicy. Dodatkowo Urząd nie posiada aktualnej dokumentacji 

projektowej, umożliwiającej realizację zadania. Wykonany w 2012 r. projekt stracił 

ważność. Proszę o zmniejszenie planu finansowego zadania i przekazanie 

przedmiotowych środków na rzecz zadania „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Milanówku”; 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w 

granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej”  zwiększa się 

łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł i zwiększa się limit wydatków 

wydatków w 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł - zmiana planu finansowego ma na celu 

dostosowanie zabezpieczonych środków finansowych do realnych kosztów zamówienia, 

uwzględniających efekt inflacji. Sporządzony w III kwartale 2021 r. kosztorys 

inwestorski prac wyniósł 310.150,15 zł. Z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów w 

roku 2022, niezbędne jest zwiększenie planu finansowego zadania. 

 Plany zakładają przeznaczenie tegorocznej kwoty zadania w wysokości 20.000,00 zł na 

przebudowę przyłączy gazu, stanowiącą warunek umożliwiający rozpoczęcie właściwych 

robót budowlanych. 

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej", zmniejsza się 

łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00 zł i zmniejsza się limit wydatków w 

2023 roku o kwotę 2.000.000,00 zł – zmiana wynika z faktu iż przebudowa ulicy 



Grodeckiego stanowi przedmiot odrębnego zadania ujętego w przedsięwzięciach pod 

pozycją 1.3.2.2 pn. „Przebudowa ulicy Grodeckiego”;  

  

- 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. Różnica pomiędzy 

zabezpieczonymi środkami a kwotą oferty wynosi 2.434.910,00 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; 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi 

publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, 

Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, 

Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, 

Gombrowicza)", zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 747 649,64 zł i 

jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 747 649,64 zł 

przesunięcie środków pomiędzy 2022 a 2023 rokiem wynika z rozdysponowania kwoty 

wynikającej z wprowadzonych proponowanych zmian w budżecie 2022 roku pomiędzy 

dochodami a wydatkami w wysokości 747 649,64 zł; 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kładki dla pieszych nad torami 

kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd, na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 

na kwotę 1.000.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku na kwotę 350.000,00 zł, limit 

wydatków w 2023 roku na kwotę 650.000,00 zł - w III kwartale 2022 r. zostanie 

ogłoszone postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania, które 

zostanie zrealizowane w formule „Zaprojektuj i buduj”. Z uwagi na konieczność 

sporządzenia dokumentacji projektowej, nie ma możliwości zakończenia prac 

modernizacyjnych w bieżącym roku kalendarzowym. W celu skutecznego wyłonienia 

wykonawcy robót, niezbędnym jest rozciągniecie zadania na okres dwuletni. 

 

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 


