
Autopoprawka nr 1 z dnia 24 czerwca 2020 roku 

 

1. 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 bieżących: 

 

Zdanie: 

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

zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 12.740,00 zł i jednocześnie wprowadza 

się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 12.740,00 zł. Zmiana wynika z podpisanego 

aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu, 

zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki inwestycyjne. Wydłużeniu 

ulega okres realizacji do 2022 roku. 

Otrzymuje brzmienie: 

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

zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 12.740,00 zł i jednocześnie wprowadza 

się limit wydatków w 2022 roku na kwotę 12.740,00 zł. Zmiana wynika z podpisanego 

aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji projektu, 

zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki inwestycyjne. Wydłużeniu 

ulega okres realizacji do 2022 roku. 

 

 

- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione 

w pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach majątkowych: 

wprowadza się zapis: 

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

Dzierżanowskiego" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 157.835,00 zł oraz 

zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o tę samą kwotę - Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego pochłonie część zabezpieczonej w 

zadaniu kwoty. Pozostałe środki można przeznaczyć na inne zadanie.  

 

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej Autopoprawki. 

3. Tabela WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

Autopoprawki. 

 

 

 


