
UCHWAŁA Nr 300/XXXVIII/20 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 21 grudnia 2020 roku  

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 

2020 - 2035 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2020 - 2029 przyjętą 

Uchwałą Nr 168/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. 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. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Kamil Bialik 

 
 
 

 

 

 

 



 

Objaśnienia 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano 

informacje na 2020 rok dotyczące dochodów i wydatków, tak aby nastąpiła ich 

zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2020 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. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual 

WOF)" likwiduje się limit wydatków w 2021 roku zaplanowany pierwotnie na kwotę 

6 370,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 4 656,00 zł, łączne 

nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1 714 zł. Zmiana wynika z przesłanego 

aneksu do umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na rzecz realizacji 

projektu, zgodnie z którym w roku 2020 r. nie będą realizowane wydatki bieżące. 

W związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego w zakresie komponentu  

e-dostępność zmniejszeniu ulega również kwota na zarządzanie projektem. 

 


