Milanówek, dnia 28.01.20 r.
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Milanówka na
2020 rok

W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Milanówka Nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w wydatkach budżetu na 2020 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
2) w zadaniach majątkowych w 2020 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się
następujących zmian:
- punkt "i" otrzymuje brzmienie:
i) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na
zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr 278 i
267/24 obr. 0004), w ul. Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy
Grudowskiej" o kwotę 635 570, 41 zł (dotychczas 505 570,41 zł + autopoprawka 130 000
zł);
- dopisuje się punkt "j" o następującym brzmieniu:
j) w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych na
zadanie pn.„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu
i pumptracka” o kwotę 130 000 zł;
3) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
nr 2 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE
W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na „Budowę ogólnodostępnej
infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumptracka” zgłosiły się 3 firmy z chęcią
jej wybudowania na kwoty: oferta 1 – 530 000; oferta 2 – 740 000; oferta 3 – 698 640.
Zamawiający na realizację powyższego zadania przeznaczył kwotę w wysokości 400 000 zł.
Najtańsza oferta złożona w ww. postępowaniu opiewa na kwotę 530 000 zł. Aby móc
pozytywnie rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i wyłonić Wykonawcę budowy
infrastruktury rekreacyjnej koniecznym jest przesunięcie środków finansowych w wysokości
130 000 zł do najniższej zaproponowanej w przetargu oferty.
Proponuje się zabezpieczyć te środki poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych na
wykonanie
kanalizacji
sanitarnej
w
ulicach
Moniuszki,
Gombrowicza
i Kwiatowej.

