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W odpowiedzi na Państwa zapytania ofertowe o obligacje otrzymane e-mailowo w 

dniu 3 sierpnia 2020 roku uprzejmie informuję: 

 

Ad 1) wykonanie budżetu za lata 2017-2019 w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Za lata 2017-2019 gmina Milanówek dysponuje sprawozdaniami z wykonania budżetu miasta 

umieszczonymi na stronie internetowej BIP Miasta Milanówka pod wskazanymi linkami: 

 

https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/burmistrz-miasta/zarzadzenia/zarzadzenia-

burmistrza-miasta/10650-zarzadzenie-nr-54-vii-2018-bmm-z-dnia-29-marca-2018-r-w-

sprawie-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-miasta-milanowka-za-2017-rok 

https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/burmistrz-miasta/zarzadzenia/zarzadzenia-

burmistrza-miasta/12072-zarzadzenie-nr-68-viii-2018-bmm-z-dnia-29-marca-2019-r-w-

sprawie-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-miasta-milanowka-za-2018-rok 

https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/burmistrz-miasta/zarzadzenia/zarzadzenia-

burmistrza-miasta/13491-zarzadzenie-nr-44-viii-2020-bmm-z-dnia-27-marca-2020-r-w-

sprawie-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-miasta-milanowka-za-2019-rok 

Ad 2) informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2019 r. 

Pod wyżej wskazanymi adresami znajduje się informacja o stanie mienia komunalnego za 

każdy rok. 

 

Ad 3) uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o emisji obligacji – gmina 

wystąpiła z prośbą o opinie do RIO na początku miesiąca lipca 2020 – RIO w warszawie 

jeszcze nie przesłało opinii. 

 

Ad 4) czego dotyczą wymagalne zobowiązania oraz wymagalne należności wykazane w 

sprawozdaniach finansowych. 

W uwagach do sprawozdania RB Z znajdują się wyjaśnienia, zobowiązania są wykazane 

przez zakład  budżetowy ZGKiM w Milanówku.  

Wymagalne należności za I kwartał 2020 r. w RB-N 

 

 

 

https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/burmistrz-miasta/zarzadzenia/zarzadzenia-burmistrza-miasta/13491-zarzadzenie-nr-44-viii-2020-bmm-z-dnia-27-marca-2020-r-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-miasta-milanowka-za-2019-rok
https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/burmistrz-miasta/zarzadzenia/zarzadzenia-burmistrza-miasta/13491-zarzadzenie-nr-44-viii-2020-bmm-z-dnia-27-marca-2020-r-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-miasta-milanowka-za-2019-rok
https://milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/burmistrz-miasta/zarzadzenia/zarzadzenia-burmistrza-miasta/13491-zarzadzenie-nr-44-viii-2020-bmm-z-dnia-27-marca-2020-r-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-miasta-milanowka-za-2019-rok


Należności wymagalne za I kwartał 2020 r. w RB-N kol. N 4.2 : 

Urząd Miasta suma 2 524 005,29 zł: 

 Kwota 2 475 994,16 zł dotyczy podatków od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, opłata śmieciowa oraz uwłaszczenia,  

 Kwota 17 734,14 zł należności wymagalne wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego, 

 Kwota 24 682,69 zł należności wymagalne dot. kar za wycięcie drzew i krzewów, 

 Kwota 1 757,50 zł należności wymagalne dot. decyzji za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, 

 Kwota 3 036,80 zł należności wymagalne wynikające z postanowień o zastosowaniu wykonania zastępczego 

 Kwota 800,00 zł należności wynikające z wyroku za wycinkę drzew 

 

Organ suma 2 611 630,40 zł: 

 Kwota 529 932,06 zł zaległości z urzędów skarbowych 

 Kwota 2 081 698,34 zł należności z funduszu alimentacyjnego 

 

 

Straż Miejska 

40 356,89 zł mandaty karne, koszty upomnień 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

7 335 686,05 zł należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, odsetek od funduszu alimentacyjnego, zaliczki 

alimentacyjnej, nienależnie pobrane zasiłki, należność z tyt. odpłatności za schronienie, nienależnie pobrane świadczenia ( zasiłki stałe, 

świadczenia wychowawcze + odsetki, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne + odsetki) 

ZGKiM  

10 649,60 zł należność z tytułu  wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

   

 

Ad 5) absolutorium dla Burmistrza za 2019 r.- planuje się sesję do końca sierpnia 2020 roku 

w przedmiotowej sprawie. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                        Piotr Remiszewski 


