
UCHWAŁA Nr 323/XLI/21 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 1 marca 2021 roku  

 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 
2021 - 2036 

 
 
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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 
 

 § 1. 

 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2021 - 2036 przyjętą 

Uchwałą Nr 307/XXXIX/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2020 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Milanówka na lata 2021-2036. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036: 

Zwiększenie dochodów w 2021 r. 126 017,61 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 126 017,61 zł 

Zwiększenie wydatków w 2021 r. 349 064,69 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 371 718,69 zł 

Zmniejszenie wydatków majątkowych 22 654,00 zł 

Deficyt (plan) po zmianach 10 744 202,32 zł 

Zwiększenie przychodów 223 047,08 zł 

 

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: 

1) Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek - zwiększono limit wydatków  

na to przedsięwzięcie w 2021 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań oraz 

łączne nakłady finansowe; 

2) Rozwój - Aktywność - Praca - wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku oraz 

limit zobowiązań; 

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego oraz 

w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 0004) - zwiększono limit 

wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku oraz limit zobowiązań. 

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2020 przewidywane 
wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS oraz  
Rb-Z za IV kwartał 2020 r.  

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 

 


