
UCHWAŁA Nr 116/XVI/16 

    RADY MIASTA MILANÓWKA 

    z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016-2024 

 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890)  art. 226, art. 227, art.  228,  

art. 230 ust. 1 i 2 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513,  

poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

 

 § 1. 

     Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2016 - 2024, przyjętą  

Uchwałą  Nr 109/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia  22 grudnia 2015 r  w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016 - 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 2016 rok dotyczące dochodów, wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem  

po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2016 rok.   

 

2. Przedsięwzięcia: 

 

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące 

zmiany:  

 

- 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. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap" zwiększa się 

limit wydatków w 2016 roku o kwotę 2 011,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady 

finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków  

na jednorazową opłatę przełączeniową do sieci energetycznej planowanego do wykonania 

obiektu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej w Milanówku; 

 

2) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku" wprowadza się 

limit wydatków w 2017 na kwotę 1.000.000 zł, likwiduje się limit wydatków w 2019 roku  

na kwotę 600.000 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000 zł. W 2017 

roku konieczny jest remont poczekalni dworca ze względu na fakt, iż jest on bezpośrednio 

połączony z przejściem podziemnym planowanym do remontu przez PKP. Wskazane jest, aby 

obie inwestycje były prowadzone równolegle; 

 

3) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Parkowej" likwiduje się limit wydatków w 2017 

roku na kwotę 1.000.000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 600.000 zł oraz 

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000 zł. Zmiana wynika z zabezpieczenia 

środków w 2017 roku na zadanie "Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku" w celu 

wykonania remontu poczekalni jednocześnie z pracami prowadzonymi przez PKP związanym  

z wykonaniem remontu przejścia podziemnego; 

 

4) w przedsięwzięciu pn. "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych" wprowadza się 

limit wydatków w 2016 roku na kwotę 15 878,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady 

finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z zabezpieczenia środków na odpłatne przejęcie 

urządzenia kanalizacyjnego w 2016 roku. 

 

5) w przedsięwzięciu pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych" wprowadza się limit 

wydatków w 2016 roku na kwotę 9 428 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady 

finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z zabezpieczenia środków na odpłatne przejęcie 

urządzenia wodociągowego w 2016 roku. 
 

 


