
UCHWAŁA Nr 267/XXXII/20 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 15 września 2020 roku  

 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020 - 2029 

 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art.  230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje:  

 

 § 1. 

 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2020 - 2029 przyjętą  Uchwałą 

Nr 168/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. 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. 

 

 

 

 

                             Przewodniczący  

           Rady Miasta Milanówka 

 

                                                                                                                       Kamil Bialik 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienie 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2020 rok 

dotyczące dochodów i wydatków, przychodów  tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach  

w budżecie Miasta Milanówka na 2020 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 majątkowych: 

- w przedsięwzięciu pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOW poprzez budowę parkingów 

"Parkuj i jedź" zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 107 000 zł i jednocześnie zmniejsza się 

limt wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę 107.000 zł - w dniu 14.07.2020 roku zostały otwarte oferty  

w postępowaniu przetargowym na: Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj 

pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź  

w Milanówku”. Zadanie jest podzielone na dwie części dotyczące dwóch parkingów: Parking nr 1 

zlokalizowany przy ul. Warszawskiej, pomiędzy ulicami Brzozową a Smoleńskiego, Parking nr 2 

zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej na odcinku pomiędzy sklepem ogrodniczym a rejonem skrzyżowania 

z ulicą Herberta. W powyższym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. 

Zamawiający przeznaczył kwotę na poszczególne zadania w następującej wysokości: Część 1 – 1.270.680,93 

zł natomiast kwota z najkorzystniejszej oferty wynosi 1.377.600,00 zł. 

Część 2 – 2.510.289,81 zł natomiast kwota z najkorzystniejszej oferty wynosi 2.287.113,60 zł. 

Wobec powyższego konieczne jest zabezpieczenie środków inwestycyjnych pozwalających na realizację  

i zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania inwestycyjnego część 1.  

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywacji 

Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)", którego 

okres realizacji dotyczy 2015-2021 łączne nakłady finansowe w kwocie 23.500,50 zł, limit wydatków  

w 2021 roku w kwocie 23.200,50 zł - zmiana wynika z konieczności podpisania Aneksu do umowy z 2015 

roku Umowa nr 77/GW/GW-7/15/ASI, na zapewnienie wkładu własnego na rok 2021 - dotyczy utrzymania 

partnerskiej współpracy przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE; 

- 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. "Przebudowa ulicy Spacerowej"  zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku  

o kwotę 10.000 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2021 roku na tę samą kwotę. W związku 

z odstąpieniem w bieżącym roku od zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej ulicy 

Spacerowej zakłada się wykonanie dokumentacji w 2021 r.; 

- (zmiana nazwy zadania) likwiduje się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej  

Nr 2 w Milanówku" (które było zaplanowane do realizacji na lata 2018-2021 łączne nakłady finansowe  

2 577 700 zł, limit wydatków w 2020 roku 170.000 zł, limit wydatków w 2021 roku kwota 2.400.000 zł) 

i wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku" na lata 

2018-2021 łączne nakłady finansowe 2.577.700 zł, limit wydatków w 2020 roku 170.000 zł, limit wydatków 

w 2021 roku kwota 2.400.000 zł - z uwagi na fakt, że aktualny układ Szkoły Nr 2 nie zapewnia należytego 

poziomu funkcjonalności budynku, którego przebudowa wiązałaby się z licznymi trudnościami  

i koniecznością dostosowania obiektu do istniejących przepisów prawa budowlanego, za rozwiązanie 

korzystniejsze i bardziej praktyczne, gwarantujące wymaganą funkcjonalność szkoły, uznano koncepcję 

budowy nowego obiektu. Z uwagi na powyższe wnosi się o zmianę nazwy zadania inwestycyjnego; 

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

i Dzierżanowskiego" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 123.000 zł oraz zmniejsza się limit 

wydatków w 2020 roku o tę samą kwotę 123.000 zł - z uwagi na fakt, że realizacja budowy kanalizacji  

na ul. Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego pochłonie jedynie część zabezpieczonej w planie kwoty, 

zmniejsza się zaplanowaną pierwotnie kwotę;  

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Grodeckiego" likwiduje się limit wydatków w 2020 roku  

na kwotę 30.000 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2021 roku na tę samą kwotę  

tj. 30.000 zł. W związku z odstąpieniem w bieżącym roku od zadania polegającego na wykonaniu 

dokumentacji projektowej ulicy Grodeckiego zakłada się wykonanie dokumentacji w 2021 roku. 


