
   Milanówek, 04.11.2017 r. 

 

 

AUTOPOPRAWKA NR 1   

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA MILANÓWKA W SPRAWIE 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MILANÓWKA NA LATA 

2018-2024 

 

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

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

pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach bieżących: 

 

1) w przedsięwzięciu pn. " Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Milanówka" likwiduje się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 

63.230,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 87.634,77 zł - umowa na 

wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Milanówka, której realizacja przewidziana była na lata 2015 – 2018 została z dniem 06.11.2017 

r. na mocy wzajemnego porozumienia stron rozwiązana. Wobec tego konieczna stała się zmiana 

w WPF, ponieważ płatności przewidziane w 2018 r. za realizację kolejnych faz tej umowy w 

związku z powyższym nie nastąpią - zgodność planu pomiędzy rokiem 2017 i 2018; 

 

2) rozszerza się nazwę przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby 

rozgraniczenia nieruchomości" o następujące sformułowanie „działki ew. 122 z obr. 05 - 16 

położoną przy ulicy Kochanowskiego 9 w Milanówku z nieruchomością stanowiącą dz.ew. 123 z 

obr. 05 – 16”  (łączne nakłady finansowe w kwocie 6.150 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na 

kwotę 6.150 zł) - doprowadzając zgodność nazwy przedsięwzięcia pomiędzy rokiem 2017 i 

2018; 

 

3) wpisuje się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby podziału 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym" działki 31 z obr. 07 - 05, położonej przy 

ulicy Średniej w Milanówku, zgodnie z MPZ "Kazimierówka"  - łączne nakłady finansowe w 

kwocie 3.690 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 3.690 zł - doprowadzając zgodność 

planu pomiędzy rokiem 2017 i 2018; 

 

4) wpisuje się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby podziału 

nieruchomości" działki ew. 66/8 z obr. 07 - 06 położoną przy ulicy Łąkowej w Milanówku, 

zgodnie z MPZ "Południe część A" - łączne nakłady finansowe w kwocie 4.305 zł oraz limit 

wydatków w 2018 roku na kwotę 4.305 zł - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 

2017 i 2018; 

 

5) wpisuje się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie badania stanu prawnego nieruchomości na 



potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi: - dotyczy 

nieruchomości pod ulicą Lipową - łączne nakłady finansowe w kwocie 3.700zł oraz limit 

wydatków w 2018 roku na kwotę 3.700 zł - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 

2017 i 2018; 

 

 

6) wpisuje się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji 

stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi" - dotyczy nieruchomości w części 

ulicy Piasta w Milanówku - łączne nakłady finansowe w kwocie 9.200 zł oraz limit wydatków w 

2018 roku na kwotę 9.200 zł - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2017 i 2018; 

 

7) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty 

reklamowej oraz opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych oraz ogrodzeń - łączne nakłady finansowe w kwocie 46.740 zł, limit wydatków w 

2018 roku na kwotę 22.140 zł -  doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2017 i 2018.  

 

 

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

pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach majątkowych: 

 

9) w przedsięwzięciu pn. "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych"  zwiększa się łączne 

nakłady finansowe o kwotę 19 441 zł - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2017 i 

2018; 

 

10) w przedsięwzięciu pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych "zwiększa się łączne 

nakłady finansowe o kwotę 4 984 zł - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2017 i 

2018; 

 

11) w przedsięwzięciu pn. "Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek"  

zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 550 zł - doprowadzając zgodność planu 

pomiędzy rokiem 2017 i 2018. 

 
 


