Objaśnienie
W związku z orzeczeniem nieważności uchwały Nr 184/XXI/20 Rady Miasta Milanówka z
dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka
na lata 2020-2029 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie proponuje
się podjęcie niniejszej uchwały.
W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:
1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano
informacje na 2020 rok dotyczące dochodów, wydatków i przychodów tak, aby nastąpiła ich
zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2020 rok.
Założono, że w 2020 roku gmina zaciągnie zobowiązanie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w
kwocie 1 319 592,86 zł, której nie pobrano w 2019 roku. Harmonogram spłat pożyczki
pozostaje bez zmian. Mając na uwadze możliwość, otrzymania przez gminę pożyczki
proponuje się zmniejszenie wysokości obligacji o kwotę 1 320 024,90 zł, tak aby po
zmianach planu zostały wyemitowane obligacje o wartości 9 212 000 zł (9 212 szt. po 1 000
zł). Harmonogram spłat uległby zmianie. Wykup następowałby w tych samych latach tzn.
2025 do 2029 po zmniejszonych niż uprzednio założono kwotach: 4 lata po 1 800 000 zł i w
ostatnim roku 2 012 000 zł zamiast 4 lata po 2 100 000 zł i w ostatnim 2029 roku w kwocie 2
132 024,90 zł.
Do planu przychodów wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w § 950 na kwotę
46 018 zł. Deficyt budżetu wzrasta o tę kwotę i wyniesie 5 585 747,92 zł.
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. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do
dirty jumpu i pumtracka” zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 261 002,64
zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - uzyskana w toku
procedury przetargowej oferta na realizację zadania opiewała na kwotę 530.000,00 zł. W
związku z faktem, iż Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 400.000,00 zł, podjęto
decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego i rezygnacji z realizacji
przedsięwzięcia;
- w przedsięwzięciu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 261 002,64 zł i jednocześnie zwiększa się
łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - w toku procedury przetargowej wykonawca
przedłożył Zamawiającemu ofertę opiewającą na kwotę 1.356.000,00 zł brutto. Kwota ta

przekracza limit nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. W
celu uniknięcia unieważnienia postępowania przetargowego konieczne jest zwiększenie
limitu wydatków do ww. wartości.
Ponadto należy wziąć pod uwagę, że inwestycja mająca na celu budowę punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych jest prowadzona już od dwóch lat. Zostały pozyskane na nią
środki zewnętrze w wysokości około 430.000,00 zł, aby móc skorzystać z w/w środków
należy wykonać i rozliczyć inwestycje do 30 czerwca 2020 roku. Oferta którą udało się
uzyskać jest bardzo korzystna, niższa od wcześniej pozyskiwanych o prawie 480.000,00 zł
brutto, wcześniejsze oferty opiewały na kwotę rzędu 1 836 999,99 zł brutto.
Należy również wiedzieć, że na gminy został nałożony obowiązek ustawowy do końca 2020
roku posiadania punktów selektywnej zbiórki odpadów spełniających odpowiednie wymogi i
parametry. Jest to ostatni moment aby zdążyć z budową. W przeciwnym przypadku, tj. braku
posiadania w/w punktu zbiórki odpadów należy się liczyć z konsekwencjami nałożenia kar na
gminę;
- w przedsięwzięciu pn. "Prace remontowe zabytkowej Willi Waleria" zwiększa się łączne
nakłady finansowe o kwotę 962 620,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o
kwotę 55.000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2021 roku na kwotę 419 524,00 zł,
wprowadza się limit wydatków w 2022 roku na kwotę 799 048,00 zł oraz zmniejsza się limit
wydatków w 2023 roku o kwotę 232 952,00 zł.
W związku z aplikowaniem w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG) –
działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1 Restauracja i
rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, o pozyskanie środków zewnętrznych na
przeprowadzenie remontu Willi Waleria koniecznym jest zabezpieczenie środków
finansowych na wkład własny.
Zgodnie z informacjami w sprawie dofinansowania jednostka samorządu terytorialnego musi
wykazać się posiadaniem uchwały/dokumentu poświadczającego zabezpieczenie wkładu
własnego w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych. Brak zabezpieczonych środków
finansowych w WPF uniemożliwiłby pozyskanie środków finansowych na prace remontowe
Willi Waleria;
- w przedsięwzięciu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach
południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez
budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II”, zwiększa się limit
wydatków w 2020 roku o kwotę 305 570,41 zł. W 2019 r. Gmina nie wydatkowała żadnych
środków w związku z realizacją zadania, którego całkowity koszt wynosi 1 167 439,29 zł. Z
uwagi na fakt, że w br. w WPF zabezpieczono jedynie część wymaganej kwoty, konieczne
jest zwiększenie limitu wydatków na rok 2020.

