
 

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. 3 943 361,00 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 3 943 361,00 zł 

Zwiększenie wydatków w 2022 r. 3 943 361,00 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 3 290 894,00 zł 

Zwiększenie wydatków majątkowych 652 467,00 zł 

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

 

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zwiększono w 2023 

planowane przychody z tyt. emisji papierów wartościowych o kwotę 1.050.000,00 zł, 

a w 2024 roku o 550.000,00 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. "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez 

budowę parkingów "Parkuj i jedź" - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 

548.938,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 548.938,00 zł, - zmiana 

wynika z wystąpienia wykonawcy parkingu nr 1 o zwiększenie kwoty robót 

budowlanych o 548 937,37 (zaokrąglono w zmianie do kwoty 548.938,00 zł). 

Wykonawca złożył pismo i dokumenty potwierdzające wzrost kwoty robót do pierwotnie 

planowanej;  

 

- w przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie 

interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej" zwiększa się łączne nakłady 

finansowe o kwotę 1.557.795,55 zł i zwiększa się limit wydatków w 2023 roku na kwotę 

1.557.795,55 zł - W planie na inwestycje „Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku – 

stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” w latach 2022 – 2023 

przeznaczonych jest 10.723.907,40 zł, z czego wolnych środków pozostało 9.842.204,45 

zł. W związku z realizacją II etapu prac rewitalizacyjnych konieczne jest zabezpieczenie 

dalszych środków. Środki te zostaną wykorzystane na roboty budowlane, opłacenie 



inspektora budowlanego oraz inspektora konserwatorskiego. Łącznie należy 

zabezpieczyć około 13.000.000,00 zł, z  czego 1.600.000,00 zł to środki zabezpieczone w 

ramach dotacji celowej dla partnerów projektu. 

 

 

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

wymienione w pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach bieżacych: 

 

w przedsięwzięciu pn. "Zakup usług opiekuńczych w CUS" zmniejsza się łączne 

nakłady finansowe o kwotę 46.075,00 zł i zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o 

kwotę 46.075,00 zł - w związku z wnioskiem z CUS (zmniejszenie zapotrzebowania na 

usługi opiekuńcze w 2022 roku). 

 

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

wymienione w pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach majątkowych: 

 

- przedsięwzięcie pn. "Dotacja celowa inwestycyjna dla MCK w Milanówku na 

zadanie pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie 

interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej" otrzymuje brzmienie "Dotacja 

celowa dla partnerów projektu pn. rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - 

stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji" - w związku iż partnerami 

projektu willi Waleria jest nie tylko MCK ale również firma INTBAU Norway. 

 

- przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole 

Podstawowej nr 2 składającego  się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali 

czytelni szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego 

magazynku sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń 

technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu 

logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, 

niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnych inf. tech." otrzymuje brzmienie 

„Budowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku” i jednocześnie zwiększa się limit 

wydatków w 2022 roku o kwotę 50.000,00 zł i zmniejsza się limit wydatków w 2023 

roku o tę samą kwotę - w związku z zakończeniem procesu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, poszerzającej zakres parametrów budowlanych dla 

działki objętej inwestycją pojawia się możliwość wybudowania nowego budynku Szkoły 

Podstawowej nr 2. Urząd Miasta Milanówka będzie ubiegał się o uzyskanie 

zewnętrznych dofinansowań na realizację inwestycji. W tym celu konieczne jest 

sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Bez zmiany nazwy zadania nie ma 

możliwości zwarcia umowy z wykonawcą. 

 



- w przedsięwzięciu pn. "Projektowanie i budowa odwodnienia w ul. Gudowskiej w 

Milanówku" zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 76.471,00 zł i 

zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 76.471,00 zł - W sierpniu 2022 r. 

zawarto umowę z wykonawcą projektu wodociągu. Z uwagi na brak miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest uzyskanie decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Wykonanie projektu powinno nastąpić w terminie do 

31.05.2023. Umowa nie przewiduje częściowych płatności, w  związku z czym zapłata za 

projekt nastąpi w 2023 r. 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w 

Milanówku, przy ul. Marszałkowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu" na lata 

2022-2025, łączne nakłady finansowe na kwotę 4.205.381,88 zł (w tym środki własne 

914.486,27 zł i środki z Funduszu Solidarnościowego 3.290.895,61 zł), 

- limit wydatków w 2023 roku na kwotę 1.461.952,30 zł (w tym: środki własne 

334.122,93 zł i środki z Funduszu Solidarnościowego 1.127.829,37 zł), 

- limit wydatków w 2024 roku na kwotę 2.498.236,75 zł (w tym: środki własne 

570.460,87 zł i środki z Funduszu Solidarnościowego 1.927.775,88 zł), 

- limit wydatków w 2025 roku na kwotę 245.192,83 zł (w tym: środki własne 99.902,47 

zł i środki z Funduszu Solidarnościowego 235.290,36 zł) - Wprowadzenie zadania do 

WPF wynika z otrzymania dotacji w wysokości 3.290.895,61 zł ze środków Funduszu 

Solidarnościowego na realizację inwestycji pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w 

Milanówku”. Planowana całkowita wartość realizacji zadania: 4 205 381,88 zł, w tym 

914 486,27 zł ze środków własnych Gminy. 

Środki będą przekazywane Gminie w transzach w formie dotacji na dany rok budżetowy.  

Planowane do utworzenia „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Milanówku” będzie 

przeznaczone dla 20 osób,  ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stworzone zostaną 

odpowiednie warunki pobytu dziennego dla 18 osób oraz całodobowego dla 2 osób. 

Centrum będzie samodzielnym dwukondygnacyjnym budynkiem o łącznej powierzchni 

użytkowej 499,97 m2, składającym się z części dziennej i całodobowej oraz pomieszczeń 

techniczno-magazynowych. 

 

- wpisuje 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 980.000,00 

zł i limit wydatków w 2023 roku na kwotę 20.000,00 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. 



- Przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole 

Podstawowej nr 2 składającego  się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali 

czytelni szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego 

magazynku sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń 

technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, 

holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i 

korytarzy, niezbędnych inf. tech." otrzymuje brzmienie "Budowa Szkoły Podstawowej nr 

2" wprowadza się limit wydatków w 2022 roku na kwotę 50.000,00 zł i jednocześnie 

zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 50.000,00 zł - Zmiana wynika z 

konieczności zabezpieczenia środków na sporządzenie programu funkcjonalno-

użytkowego dla budowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku. Na podstawie 

wykonanego programu Urząd Miasta będzie ubiegał się o uzyskanie zewnętrznych 

dofinansowań na realizację inwestycji. Należy zaznaczyć, że zakończył się proces 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki objętej 

inwestycji. Poszerzając zakres parametrów budowlanych, zmiana miejscowego planu 

umożliwia wybudowanie nowego budynku szkoły.    

Uzasadnienie zmiany nazwy zadania - w związku z zakończeniem procesu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poszerzającej zakres parametrów 

budowalnych dla działki objętej inwestycją, pojawia się możliwość wybudowania 

nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Urząd Miasta Milanówka będzie ubiegał się 

o uzyskanie zewnętrznych dofinansowań na realizację inwestycji. W tym celu konieczne 

jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Bez zmiany nazwy zadania, nie 

ma możliwości zawarcia umowy z wykonawcą.  

 

 

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

 


