
U C H W A Ł A  Nr  294/XXXVI/17 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730)  art. 226,  

art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. 

 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, przyjętą  

Uchwałą Nr 226/XXVII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, zmienia się zgodnie 

z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz z załącznikiem  

do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich". 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                             Przewodnicząca  

           Rady Miasta Milanówka 

 

                                                                  mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienie 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2017 rok 

dotyczące dochodów, wydatków oraz przychodów tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach  

w budżecie Miasta Milanówka na 2017 rok.   

Przychody: 

W związku z tym, że Gmina Milanówek zamierza złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek na sfinansowanie zadania pn. „Uregulowanie gospodarki wód 

opadowych na terenie Gminy Milanówek” i zaciągnąć pożyczkę długoterminową na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 600 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 

inwestycyjnych w WPF w przychodach wpisano, że kwota 50 000 zł będzie pobrana w 2017 roku, kwota  

2 750 000 zł w 2018 roku, a kwota 2 800 000 zł w 2019 roku. Założono, że pożyczka będzie spłacana w latach 

2019-2024 tj. 5 lat po 933 333 zł i w kolejnym ostatnim roku w kwocie 933 335 zł. Zgodnie z przepisami 

ustawy o finansach publicznych pożyczkę można zaciągnąć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

gminy. Dotychczas w latach 2018 do 2024 zaplanowana była nadwyżka budżetowa, co oczywiście 

uniemożliwia pobranie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu. Toteż zaproponowano w latach 

2018, 2019, tj. w latach w których planuje się zaciągnąć pożyczkę, budżety, których wynikiem jest deficyt. 

Jest to możliwe poprzez kolejne zwiększenie przychodów (wolne środki lub kredyty). Z uwagi na to, że w tym 

momencie  nie jest możliwe wprowadzenie w kolejnych latach wolnych środków, proponuje się zaplanowanie 

nowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zatem dodatkowo planuje się 

kredyt w wysokości 6 518 234,73 zł pobrany w 2018 roku w kwocie 1 910 766,73 zł, a 2019 w kwocie 

4 607 468 zł. Założono, że kredyt ten będzie spłacany w latach 2020-2024 tj. 4 lata po 1 303 647 zł  

i w kolejnym ostatnim roku w kwocie 1 303 646,73 zł. 

Po zmianach w każdym roku budżetowym zachowana została równowaga budżetowa.  

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: 
1) w przedsięwzięciu pn. "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług 

administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami", zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 6.860,00 zł i jednocześnie zmniejsza 

się limit wydatków w 2018 roku o tę samą kwotę - zmiana wynika z konieczności wykazania zwiększonego 

wkładu własnego przeznaczonego na wynagrodzenia i kosztów pracowników wynikających ze zwiększonej 

liczby uczestników poszczególnych szkoleń realizowanych w roku 2017; 

2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach 

europejskich - DEvelopment of sustainable MObilit management in European Cities" na lata 2017 - 2021, 

łączne nakłady finansowe 967.070,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 202.100,00 zł, limit wydatków 

w 2018 roku na kwotę 283.800,00 zł, limit wydatków w 2019 roku na kwotę 344.000,00 zł, limit wydatków 

w 2020 roku na kwotę 66.220,00 zł, limit wydatków w 2021 roku na kwotę 70.950,00 zł - w związku  

z planowanym przystąpieniem do realizacji międzynarodowego projektu; 

- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)  

w przedsięwzięciach bieżących: 
3) w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Milanówka", zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 51.730,00 zł oraz 

zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o tę samą kwotę - Planowane wykonanie Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka to zadanie rozciągnięte w czasie, którego 

realizacja przewidziana jest na lata 2015-2017 związku z koniecznością przedłużenia fazy II realizacji zadania 

dotyczącej uzgodnienia przez zamawiającego studium w zakresie uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, zmianie ulega harmonogram prac projektowych i harmonogram płatności 

za wykonanie poszczególnych faz zamówienia. Z uwagi na przedłużającą się realizację umowy, część prac 

przewidzianych do wykonania i zapłaty  w 2017 roku zostanie zrealizowana w roku 2018, stąd zasadnym jest 

wprowadzenie korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej;   

- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 

w przedsięwzięciach majątkowych: 
4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"  

na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe w kwocie 162.300,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę  

 



12.300,00 zł, limit wydatków w 2018 roku na kwotę 150.000,00 zł - zmiana związana jest z poziomem 

skomplikowania planowanego do wykonania obiektu. W związku z wymogami stawianymi dla PSZOK 

(którego przeznaczeniem będzie obsługa Mieszkańców Milanówka i Podkowy Leśnej) proces opracowania 

programu funkcjonalno-użytkowego zakończył się w czerwcu. Do zakończenia procesu uzyskiwania 

dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury inwestycyjnej konieczne jest jeszcze pozyskanie decyzji 

administracyjnych (o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 

czas konieczny na pozyskanie tych decyzji sprawia, że rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w bieżącym roku 

może okazać się niewykonalne. Ponadto, w związku z zamiarem ubiegania się o współfinansowanie 

przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, z uwagi 

na weryfikowane w tej chwili zapisy programowe dotyczące braku możliwości udzielania wsparcia dla 

projektów lokalizowanych w tzw. regionie centralnym, złożenie aplikacji w pierwszym naborze może być 

niemożliwe. Proponuje się, by środki na ten cel zostały zarezerwowane w roku 2018; 

5) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy 

Milanówek" na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowych w kwocie 5.600.000,00 zł, limit wydatków  

w 2017 roku na kwotę 50.000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku na kwotę 2.750.000,00 zł, limit wydatków 

w 2019 roku na kwotę 2.800.000,00 zł. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego  planuje się:  

 budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ulicy Podgórnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Leśny 

Ślad,  

 budowę zwiększenia retencji wód opadowych  z ul. Chrzanowskiej w ul. Grodeckiego, 

 budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ul. Podleśnej na odcinku od ul. Leśny Ślad  

do ul. Owocowej, 

 budowę zwiększenia retencji wód opadowych z ul. Kościuszki na odcinku od Kościelnej  

do ul. Krakowskiej, 

 budowę kanalizacji deszczowej w ul. Starodęby, Mickiewicza, Dworcowa, Piasta, Podgórna, 

 budowę zwiększenia retencji wód opadowych w ul. Dworcowej, ul. Piasta, ul Podgórnej,  

w ul. Mickiewicza, w ul. Starodęby, 

 budowę kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych do rowu  

R-4 w ul. Wysockiego,  

 przebudowę zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy 

Starej (ul. Dembowskiej, ul. Wysoka i ul. Staszica, ul. Wysockiego, ul. Łączna, ul. Nowowiejska,  

ul. Książenicka), 

 odwodnienie zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej – kanalizacja 

deszczowa u ul. Ludna, 

 odwodnienie ul. Sowiej i ul. Wylot; 

6) wprowadza się limit wydatków w 2017 roku w przedsięwzięciach ujętych poniżej w związku  

z niewykorzystaniem w terminie środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego  

- przedłużający się proces konsultacji społecznych, podczas których do UM Milanówka wpływały liczne 

postulaty ze strony Mieszkańców z terenów objętych inwestycjami spowodował szereg konsekwencji:  

1) końcowe wersje opracowań uwzględniały w najpełniejszy sposób na zgłaszane potrzeby; 2) wymagały 

uzyskania pozytywnych opinii właściwych organów – szczególnie trudno przebiegał proces uzgodnień 

zarządzającym ruchem Wydziałem Komunikacji Starostwa Grodziskiego, jednak ostatecznie udało się 

pozyskać opinię pozytywną (choć także był to długotrwały proces). W efekcie nie było możliwe zakończenie 

prac projektowych w zakładanym terminie do 30 czerwca : 

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa ulicy Jesionowej" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 

26.186,70 zł; 

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Fiderkiewicza" wprowadza się limit wydatków 2017 roku  

w kwocie 29.175,00 zł; 

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Grodeckiego" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 

42.622,94 zł; 

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Lipowej" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 

25.700,85 zł; 

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Olszowej" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 

26.844,75 zł; 

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Uroczej" wprowadza się limit wydatków 2017 roku w kwocie 

33.634,35 zł; 

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska" wprowadza 

się limit wydatków 2017 roku w kwocie 33.105,45 zł. 


