
 

 

Objaśnienie 

 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

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

2017 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po 

zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2017 rok.   

 

2. Przedsięwzięcia: 

 

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące 

zmiany:  

 

 

- 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. „Budowa skrzyżowań wyniesionych" zmniejsza się limit wydatków w 

2017 roku o kwotę 60 935,00 zł i jednocześnie tworzy się limit wydatków w 2018 roku na tę 

samą kwotę  - zmiana wynika z faktu przedłużającej się procedury uzgodnień dokumentacji 

technicznej, z tego powodu nie jest możliwe wykonanie etapu budowy w roku 2017; 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa wodociągu w ulicy Promyka" zwiększa się limit wydatków w 

2017 roku o kwotę 29,00 zł - zwiększenie wynika z konieczności wniesienia opłaty z tytułu 

umieszczenia w pasie drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem tej drogi 

(sieć wodociągowa); 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Długiej" zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku 

o kwotę 18 000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - 

zmiana wynika z faktu udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej za 

kwotę niższą niż początkowo zarezerwowana; 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Granicznej" zmniejsza się limit wydatków w 2017 

roku o kwotę 18 561,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę 

- zmiana wynika z faktu udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej za 

kwotę niższą niż początkowo zarezerwowana; 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego" zmniejsza się limit wydatków w 

2017 roku o kwotę 2 300,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą 

kwotę - zmiana wynika z faktu udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej 

za kwotę niższą niż początkowo zarezerwowana; 

 



- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska 

Polskiego)" zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 30 000,00 zł i jednocześnie 

zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu rozstrzygnięcia 

przetargu na realizację inwestycji za kwotę niższą niż zarezerwowana; 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Pięknej" zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku 

o kwotę 4 952,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - 

zmiana wynika z faktu, iż zamówienie na opracowanie dokumentacji technicznej zostało 

udzielone za kwotę niższą niż początkowo zarezerwowano; 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej" zmniejsza się limit wydatków w 2017 

roku o kwotę 20 070,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę 

- zmiana wynika z faktu, iż zamówienie na opracowanie dokumentacji technicznej zostało 

udzielone za kwotę niższą niż początkowo planowano; 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych" zwiększa się limit wydatków 

w 2017 roku o kwotę 7 907,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne koszty finansowe o tę samą 

kwotę - zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z 

prywatnym inwestorem (zgodnie z przyjętym regulaminem), który wykonał we własnym zakresie 

urządzenia wodociągowe (siec wodociągową) o łącznej długości ok. 59 m w ul. Pustej; 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele 

mieszkalne", zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 41 630,00 zł i jednocześnie 

zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu udzielenia 

zamówienia za kwotę niższą niż początkowo planowano; 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele 

mieszkalne" zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 42 015,00 zł i jednocześnie 

zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu udzielenia 

zamówienia za kwotę niższą niż początkowo planowano. 
 

 

 

 
 


