
Objaśnienie 

 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

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

na 2018 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po 

zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2018 rok.  

 

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. "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług 

administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000 zł, zwiększa się limit 

wydatków w 2018 roku o kwotę 1.000 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2019 roku na 

kwotę 1.000 zł - zmiana wynika z otrzymanego aneksu nr 3 do umowy partnerskiej 

wydłużającego termin realizacji projektu do 28 lutego 2019 r.; 

 

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

nakłady finansowe o kwotę 46.000 zł i przenosi się do przedsięwzięć majątkowych, zwiększa się 

limit wydatków w 2018 roku o kwotę 7.572,75 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o 

kwotę 46.000 i przenosi się do przedsięwzięć majątkowych na zakup dwóch kontenerów 

mieszkalnych przeznaczonych na "Męską Szopę" i jednocześnie zwiększa się limit wydatków 

bieżących w 2019 roku o kwotę 16.422 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 

61.220,25 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 37.225,50 zł - zmiany 

wprowadzono zgodnie z aktualnym wnioskiem dotyczącym realizacji projektu. Ostateczna łączna 

kwota przeznaczona na ten projekt pozostaje bez zmian; 

 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "ZIT Stworzenie warunków sprawnego wdrażania 

instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji ZIT w perspektywie finansowej 2014-2020" 

łączne nakłady finansowe 24.000 zł, limit wydatków w 2018 roku w kwocie 12.000 zł, limit 

wydatków w 2019 roku w kwocie 12.000 zł - zmiana wynika z otrzymanego aneksu do umowy 

partnerstwa wydłużającego termin realizacji zadania do grudnia 2019 r.; 

 

- 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. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - 

zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego 

Systemu Tras Rowerowych - Etap I” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 37.205 zł 

oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 37.205 zł - zmiana wynika z faktu 

oszczędności po przeprowadzonych przetargach; 

 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozwój usług społecznych - zakup dwóch kontenerów 

mieszkalnych na "Męską Szopę" łączne nakłady finansowe w wysokości 46.000 zł, limit 

wydatków w 2019 roku 46.000 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: 

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ulicy Długiej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i 

limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.224.360 zł - zmiana podyktowana jest rozwiązaniem 

umowy z Wykonawcą; 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Granicznej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i 

limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.000 zł - zmiana wynika z faktu oszczędności po 

przeprowadzonych przetargach; 

 

- w przedsięwzięciu pn. Przebudowa ulicy Sosnowej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i 

limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2.500 zł - zmiana wynika z faktu oszczędności po 

przeprowadzonych przetargach. 

 
 


