
AUTOPOPRAWKA nr 1 do WPF na lata 2019-2024  

 z dnia 25 listopada 2029 roku 

w pkt. 2. Przedsięwzięcia  

- 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 związku z perspektywą otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych  i planowaniem 

podpisania umów na realizację poniżej przedstawionych przedsięwzięć w 2019 roku,  wprowadza 

się poniższe zadania : 

- przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenu basenu miejskiego poprzez utworzenie 

placu wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" łączne nakłady finansowe 350 000 zł, 

limit wydatków w 2020 roku w kwocie 50 000 zł, limit wydatków w 2023 w kwocie 300 000 zł; 

 

- przedsięwzięcie pn. "Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w 

Milanówku" łączne nakłady finansowe 550 000 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 50 

000 zł, limit wydatków w 2023 w kwocie 500 000 zł; 

 

- przedsięwzięcie pn. "Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria" łączne nakłady 

finansowe 1 150 000 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 150 000 zł, limit wydatków w 

2023 w kwocie 1 000 000 zł; 

 

- przedsięwzięcie pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku" łączne nakłady 

finansowe 200 000 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 200 000 zł; 

 

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 Spółdzielczej” zmniejsza się limit wydatków w 

2020 roku o kwotę 300 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę – 

plany na 2020 rok przewidują aktualizację projektu, dlatego możliwe jest zmniejszenie 

pozostałych zabezpieczonych środków i wprowadzenie planu na wykonanie zadania w 2023 

roku. 

 

w załączeniu: 

1. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich 

2. Tabela WPF 

 

Wyjaśnienie: 

wprowadzenie 4 nowych zadań do budżetu 2019 roku, które będą finansowane z budżetu w 2020 



roku jest obecnie możliwe poprzez zmniejszenie o kwotę 300 000 zł planu wydatków 

majątkowych na  zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Spółdzielczej” oraz o kwotę 150 000 zł planu 

wydatków majątkowych na nowo wprowadzonym do projektu budżetu 2020 roku zadaniu 

majątkowym pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia  gminnych ulic, skwerów, parków i 

kładek".  

 


