
 

Objaśnienie 

 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

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

na 2019 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po 

zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2019 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. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- 

zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” zmniejsza się limit wydatków w 2019 

roku o kwotę 12 818 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę sama kwotę –  środki te 

nie zostaną wydatkowane; 

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 Kochanowskiego” zwiększa się limit wydatków w 

2019 roku o kwotę 165 000 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę – po 

analizie otrzymanych ofert po postępowaniu przetargowym ustalono iż wskazane kwoty w 

ofertach są wyższe niż obecnie zaplanowana kwota, w związku z powyższym należy zwiększyć 

plan wydatków; 

- w przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek” 

zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 82 321 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady 

finansowe o tę samą kwotę  - nie przewiduje się wydatkować ww. kwoty; 

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, 

Jesionowej, Uroczej,  Olszowej,  Wierzbowej i Długiej”  zwiększa się limit wydatków w 2019 

roku o kwotę 30 000 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę – zmiana 

wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych robót na ul. 

Jesionowej, polegających na zastąpieniu nieuzbrojonych - zgodnych z projektem płyt ażurowych 



typu MEBA, które w trakcie eksploatacji uległy uszkodzeniu – uzbrojonymi płytami betonowymi 

typu JOMB. 

 

 


