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AUTOPOPRAWKA NR 1   

 

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA MILANÓWKA W SPRAWIE 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MILANÓWKA                                    

NA LATA 2019-2024 

 

1) Wprowadza się następujące zmiany w "Wykazie przedsięwzięć do WPF: 

 

- 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)"  zwiększa 

się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 6 370 zł. Zmiana harmonogramu przez Lidera projektu 

miasta stołecznego Warszawa spowodowała przeniesienie środków przeznaczonych jako dodatek 

na wynagrodzenie dla osób merytorycznie zajmujących się projektem w Urzędzie Miasta 

Milanówka z roku 2018 na rok 2019; 

 

- 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: 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania 

przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" na lata 2015-2019 łączne nakłady 

finansowe 970 407,65 zł limit wydatków w 2019 roku na kwotę 84 498,75 zł - w związku z 

przedłożeniem przez Lidera Projektu tj. Gminy Brwinów Aneksu nr 8 na przedłużenie terminu 

realizacji zadań; 

 

- 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. "Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek" 

zwiększa limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.250.065,66 zł - zabezpiecza się środki na 

wykonanie tego zadania w związku z faktem, iż na terenie prac zostały zlokalizowane 

niewybuchy. Prace zostały wstrzymane w 2018 roku, w celu oczyszczenia terenu. 

Ponadto  zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 16.974 zł - zmiana ta była 

wprowadzona w 2018 roku i wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na nadzór 

inwestorski nad realizacją inwestycji; 

 



- przedsięwzięcie pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, 

Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, Wierzbowej" otrzymuje brzmienie: "Budowa i 

przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, 

Wierzbowej"; 

 

2) Tabela WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej Autopoprawki. 

 


