
 

UCHWAŁA  Nr  371/XLI/17 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 21 grudnia 2017 roku  

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)  art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

 

 § 1. 

 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, przyjętą  

Uchwałą Nr 226/XXVII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, zmienia się 

zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz z załącznikiem 

do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich". 

 

                                                                          § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

                                                               § 3. 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                            Przewodnicząca  

          Rady Miasta Milanówka 

 

                                                                 mgr Małgorzata Trębińska 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Spłata wierzytelności związana  

z budową przedszkola integracyjnego w Milanówku spowoduje zmianę planowanego 

zadłużenia na koniec 2017 roku. 

 

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 bieżących: 

 

 

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie czystości w mieście wraz z zimowym 

utrzymaniem dróg" na lata 2017 - 2019,  łączne nakłady w wysokości 4.723.698 zł, limit 

wydatków w 2018 roku w kwocie 1.782.788 zł oraz limit wydatków w 2019 roku w kwocie 

2.940.910 zł. Celem przedsięwzięcia jest wywiązywanie się gminy z nałożonych zadań 

wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, do których należy m.in. zapewnienie utrzymanie czystości i porządku 

na terenie miasta.  Przedsięwzięcie polega na podejmowaniu działań zapobiegających 

zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, opróżnianiu koszy ulicznych, likwidacji 

dzikich wysypisk oraz utrzymaniu zimowym dróg (odśnieżaniu, płużeniu i  sypaniu dróg, 

ciągów pieszych itp.);  

 

- 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 publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" 

zwiększa się limit wydatków w 2017 o kwotę 123 298,33 zł i jednocześnie likwiduje się limit 

wydatków w 2018 o tę samą kwotę - zmiana spowoduje całkowitą spłatę wierzytelności  

w 2017 roku. 
 

 


