
UCHWAŁA Nr 96/XIV/15 

    RADY MIASTA MILANÓWKA 

    z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015 - 2021 

 

 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art.  228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379,  

poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532), § 2 i § 3 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2015 - 2021, przyjętą Uchwałą 

Nr 13/IV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia  15 stycznia 2015 r  w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015 - 2021, 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 2015 rok 

dotyczące dochodów, wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta 

Milanówka na 2015 rok.   

 

2. Przedsięwzięcia: 

Doprowadzono do zgodności danych z projektem przedsięwzięć na 2016 rok. 
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: 

1) w przedsięwzięciu pn. "PTO-poprawa obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez 

współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej 

i komunikacji", okres realizacji w latach 2015-2016, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 

108 335,58 zł, zmniejsza się  limit wydatków w 2015 roku o kwotę 211 594,02 zł oraz zwiększa się limit 

wydatków w 2016 roku o kwotę 103 258,44 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- 

przedsięwzięcia na 2016 rok); 

 

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

w przedsięwzięciach bieżących: 

1) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu do tabletów dla 

potrzeb Radnych Miasta Milanówka, Sekretarza i Skarbnika", okres realizacji w latach 2015-2018, łączne 

nakłady finansowe w kwocie 24 600 zł, limit wydatków w 2015 roku na kwotę 700 zł, limit wydatków 

w 2016 roku na kwotę 8 200 zł, limit wydatków 2017 roku na kwotę 8 200 zł oraz limit wydatków w 2018 

roku na kwotę 7 500 zł  (zmiana będzie wprowadzona autopoprawką do projektu WPF- przedsięwzięcia 

na 2016 rok); 

2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Usługi prawne obejmujące postępowania dotyczące wybranych 

nieruchomości zgodnie z umową W/371/GNPP/371/15", okres realizacji w latach 2015-2016, łączne 

nakłady finansowe w kwocie 5 535 zł, limit wydatków w 2015 roku na kwotę 1 845 zł oraz limit 

wydatków w 2016 roku na kwotę 3 690 zł. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym planuje 

się podpisanie aneksu do ww. umowy który przedłuży termin wykonania na 2016 rok  (zmiana zgodna 

z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Usługi prawne obejmujące postępowania dotyczące wybranych 

nieruchomości zgodnie z umową W/602/GNPP/604/15", okres realizacji w latach 2015-2016, łączne 

nakłady finansowe w kwocie 7 995 zł, limit wydatków w 2015 roku na kwotę 4 305 zł oraz limit 

wydatków w 2016 roku na kwotę 3 690 zł. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym planuje 

się podpisanie aneksu do ww. umowy który przedłuży termin wykonania na 2016 rok  (zmiana zgodna 

z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wykonanie usług w zakresie audytu wewnętrznego", okres realizacji 

w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe w kwocie 32 500 zł, limit wydatków w 2015 roku na kwotę 

2 500 zł oraz limit wydatków w 2016 roku na kwotę 30 000 zł. W celu prowadzenia audytu w Urzędzie 

Miasta (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

 

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

w przedsięwzięciach majątkowych: 

1) w przedsięwzięciu pn. "Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię", okres realizacji w latach 

2012-2018, zmniejsza się  limit wydatków w 2017 roku o kwotę 115 000 zł i jednocześnie zwiększa się 

limit wydatków w 2018 roku o tę samą kwotę 115 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- 

przedsięwzięcia na 2016 rok); 

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa budynków mieszkalnych komunalnych",  okres realizacji w latach 2015-

2019, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000 zł i zmniejsza się  limit wydatków w 2019 

roku o kwotę 200 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

3) w przedsięwzięciu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – Etap III",  okres realizacji w latach 

2013-2019, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 390 000 zł, zmniejsza się  limit wydatków 

w 2017 roku o kwotę 500 000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 610 000 zł 

i wprowadza się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 1 500 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym 

projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 



4) w przedsięwzięciu pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku", zwiększa się 

limit wydatków w 2015 roku o kwotę 319 477,54 zł i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2020 

roku o tę samą kwotę. Wcześniejsza spłata wierzytelności spowoduje zmniejszenie długu; 

5) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej",  okres realizacji w latach 

2012-2017, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 71 000 zł i zwiększa się  limit wydatków 

w 2017 roku o kwotę 71 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 

rok); 

6) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książnickiej", okres realizacji w latach 

2013-2020, zmniejsza się  limit wydatków w 2018 roku o kwotę 800 000 zł i wprowadza się limit 

wydatków w 2020 roku na kwotę 800 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- 

przedsięwzięcia na 2016 rok) 

7) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej", okres realizacji w latach 2014-2016, 

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 36 000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2016 roku 

na kwotę 264 000 zł i usuwa się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 300 000 zł (zmiana zgodna 

z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

8) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej", okres realizacji w latach 2015-2018, 

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 76 000 zł, usuwa się limit wydatków w 2017 roku 

na kwotę 100 000 zł i zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 24 000 zł (zmiana zgodna 

z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

9) w przedsięwzięciu pn. "Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu 

Grudowskiego na odcinku Głowackiego", okres realizacji w latach 2014-2020, zmniejsza  się limit 

wydatków w 2019 roku na kwotę 500 000 zł i wprowadza się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 

500 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

10) w przedsięwzięciu pn. "Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz 

zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku", okres realizacji w latach 2014-2020, zwiększa się 

łączne nakłady finansowe o kwotę 977 980 zł, wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na kwotę 

100 000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 1 460 020 zł, wprowadza się limit 

wydatków w 2018 roku na kwotę 836 000 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 

1 500 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

11) w przedsięwzięciu pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska", 

okres realizacji w latach 2012-2019, usuwa się limit wydatków w 2016 roku na kwotę 70 000 zł oraz 

wprowadza się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 70 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem 

WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

12) w przedsięwzięciu pn. "Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych",  okres realizacji w latach 

2015-2020, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400 000 zł, wprowadza się limit wydatków 

w 2017 roku na kwotę 400 000 zł, usuwa się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 200 000 zł oraz 

wprowadza się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 200 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym 

projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

13) w przedsięwzięciu pn. "Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej",  okres realizacji w latach 2015-2017, 

zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 350 000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2017 roku 

na kwotę 450 000 zł oraz usuwa się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100 000 zł (zmiana zgodna 

z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

14) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza",  okres realizacji w latach 

2015-2017, łączne nakłady finansowe na kwotę 78 380 zł, limit wydatków w 2015 roku na kwotę 7 380 zł 

oraz limit wydatków w 2017 roku na kwotę 71 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- 

przedsięwzięcia na 2016 rok); 

15) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej", okres realizacji w latach 2015-

2016, łączne nakłady finansowe na kwotę 177 685 zł, limit wydatków w 2015 roku na kwotę 11 685 zł 

oraz limit wydatków w 2016 roku na kwotę 166 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- 

przedsięwzięcia na 2016 rok); 

16) usuwa się przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza” (jednocześnie 

wprowadzając dwa nowe przedsięwzięcia lp. 14 i 15) zaplanowane łączne nakłady finansowe na kwotę 

189 065 zł, limit wydatków w 2015 roku na kwotę 19 065 zł oraz limit wydatków w 2017 roku na kwotę 

170 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

17) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Promyka",  okres realizacji w latach 

2015-2018, łączne nakłady finansowe na kwotę 111 773 zł, limit wydatków w 2015 roku na kwotę 6 273 zł 

oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 105 500 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- 

przedsięwzięcia na 2016 rok); 



18) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Grodeckiego",  okres realizacji w latach 2015-2020, zwiększa 

się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 100 000 zł, usuwa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 

100 000 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 2 200 000 zł (zmiana zgodna 

z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

19) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Lipowej",  okres realizacji w latach 2015-2018, zwiększa się 

łączne nakłady finansowe o kwotę 1 430 000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 

1 530 000 zł oraz usuwa się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100 000 zł (zmiana zgodna 

z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

20) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa – WKD)",  okres realizacji w latach 2012-

2020, usuwa się limit wydatków w 2017 roku na kwotę 200 000 zł, usuwa się limit wydatków w 2018 roku 

na kwotę 510 000 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 710 000 zł (zmiana 

zgodna z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

21) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Olszowej",  okres realizacji w latach 2015-2019, zwiększa się 

łączne nakłady finansowe o kwotę 1 115 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 

1 115 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

22) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Północnej",  okres realizacji w latach 2015-2017, zwiększa się 

łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 

1 000 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

23) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Spółdzielczej",  okres realizacji w latach 2012-2020, zmniejsza 

się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 420 000 zł i wprowadza się limit wydatków w 2020 na kwotę 

420 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

24) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej)" łączne 

nakłady finansowe 652 300 zł limit wydatków w 2018 roku 600 000 zł i wprowadza się przedsięwzięcie 

pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej  na odcinku Turczynek - Nadarzyńska",  okres realizacji w latach 

2012-2018, zwiększa się łączne nakłady finansowe na kwotę 768 000 zł,  limit wydatków w 2016 rok 

na kwotę 35 000 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 732 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym 

projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

25) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)", okres 

realizacji w latach 2012-2018, łączne nakłady finansowe o kwotę 761 700 zł, limit wydatków w 2018 roku 

na kwotę 190 000 zł (zmiana zgodna z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

26) nazwa przedsięwzięcia "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali socjalnych" otrzymuje 

brzmienie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali komunalnych na lokale socjalne”. 

W nazwie zadania zostało doprecyzowane jakich lokali dotyczy zmiana (zmiana zgodna z przekazanym 

projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok); 

27) w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność 

Gminy Milanówek”  okres realizacji w latach 2015-2020, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 

400 000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2017 rok na kwotę 400 000 zł (zmiana zgodna 

z przekazanym projektem WPF- przedsięwzięcia na 2016 rok).  

 

 


