
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. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" zmniejsza 

się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 6 370 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 

2019 roku o tę samą kwotę. Zmiana harmonogramu przez Lidera projektu 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 1.3 (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 się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 266 974, zwiększa limit wydatków w 2019 

roku o kwotę 1.250.000 zł - zabezpiecza się środki na wykonanie tego zadania w roku następnym 

ponieważ wystąpiło duże prawdopodobieństwo nie wykonania zadania przewidzianego na 2018 

rok w związku z faktem, iż na terenie prac zostały zlokalizowane niewybuchy. Prace zostały 

wstrzymane, w celu oczyszczenia terenu. 

Ponadto w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w WPF a podjętą Uchwałą nr 

474/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w 

budżecie w 2018 r., zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 16.974 zł - zmiana 

wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji; 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa MCK - teatr letni" likwiduje się zadanie celem doprowadzenia 

zgodności z zapisami ujętymi w projekcie WPF na lata 2019-2024 - likwiduje się: łączne nakłady 

finansowe kwotę 940.000 zł  limit wydatków w 2019 roku kwotę 140.000 zł i limit wydatków w 

2010 roku kwotę 800.000 zł; 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i 

Dzierżanowskiego" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 roku o 

kwotę 100.000 zł - celem doprowadzenia do zgodności z zapisami ujętymi w projekcie WPF na 



lata 2019 - 2024; 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, 

Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, Wierzbowej" zmniejsza się łączne 

nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 962.000 zł - celem doprowadzenia do 

zgodności z zapisami ujętymi w projekcie WPF na lata 2019 - 2024. 
 


