
 

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 bieżących: 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Bliżej Rynku Pracy" zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o 

kwotę 833,35 zł w związku z zakończeniem projektu środki nie będą wydatkowane;  

 

- w przedsięwzięciu pn. "Lubię się Uczyć" zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 

21 229,43 zł  w związku z zakończeniem projektu środki nie będą wydatkowane;  

 

- w przedsięwzięciu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" 

usuwa się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 12 740 zł i jednocześnie zwiększa się limit 

wydatków w 2020 roku o tę samą kwotę - zgodnie z informacją uzyskaną od  Lidera projektu 

m.st. Warszawa środki w 2019 roku nie będą wydatkowane;  

 

- 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. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" 

usuwa się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększa się limit 

wydatków w 2020 roku o tę samą kwotę - zgodnie z informacją uzyskaną od  Lidera projektu 

m.st. Warszawa środki w 2019 roku nie będą wydatkowane;  

 

- w przedsięwzięciu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- 

zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II " zmniejsza się limit wydatków w 2019 



roku o kwotę 741 465,21 zł. W roku 2019 nie zostaną wydatkowane środki na zadanie budowy 

trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. 

Grudowskiej w ramach projektu. Związane jest to z problemami Wykonawcy robót z uzyskaniem 

zatwierdzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu i Sposobu Zabezpieczenia Robót na czas 

prowadzenia inwestycji.  

 

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" 

zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 382 179,00 zł - W bieżącym roku został 

ogłoszony przetarg celem wyboru wykonawcy budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. W związku z późnym okresem zawarcia ewentualnej umowy, wydatki związane z 

budową PSZOK zostaną poniesione w 2020 roku; 

 

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego” zmniejsza się łączne nakłady 

finansowe o kwotę 124 874 zł i zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 154 874 zł. 

W wyniku procedury przetargowej w dn. 11.12.2019 r. wyłoniony został Wykonawca 

przebudowy ul. Kochanowskiego. Zgodnie z przedłożoną ofertą wartość umowy będzie opiewała 

na kwotę 880.997,71 zł. Ze względu na późny okres wyłonienia Wykonawcy, realizacja zadania 

nastąpi w 2020 r. Kwota ta zostanie więc wpisana w środki niewygasające. Pozostałe zaś środki 

nie będą w br. wydatkowane, w związku z czym zmniejsza się planu wydatków. 

 

 


