
UCHWAŁA   Nr   143/XIX/16 

    Rady Miasta Milanówka 

    z dnia 21 kwietnia 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 2016 r. poz. 446)  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 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 

z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 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 

oraz z 2016 r. poz. 195) - 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: 
 

 

 Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na "Budowę sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ul. Jodłowej na terenie miasta 

Milanówka", stwierdzono, że najkorzystniejsza oferta zawiera cenę dla zadania dotyczącego 

budowy kanalizacji sanitarnej wyższą niż wcześniej zaplanowano, natomiast w części 

dotyczącej budowy sieci wodociągowej ta sama oferta zawiera cenę znacznie niższą niż 

zarezerwowane środki. W celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą konieczne jest 

dokonanie stosownych zmian: 

 

1) w przedsięwzięciu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej" łączne nakłady finansowe 

zmniejsza się o kwotę 39.500,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 

39.500,00 zł, 

 

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej" łączne nakłady finansowe 

zwiększa się o kwotę 39.500,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 

39.500,00 zł. 

 

W dniu 20. 04. 2016 r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 nr ZP.271/16/TOM/2016 na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

modernizacji ulic na terenie miasta Milanówka. Zadanie nr 1-5”. W wyniku analizy złożonych 

ofert stwierdzono, że najkorzystniejsza oferta zawiera cenę dla zadania nr 3: Budowa  

ul. Uroczej w Milanówku, cenę wyższą niż kwota środków zabezpieczonych w budżecie. 

Jednocześnie w zakresie zadania nr 5: Przebudowa ul. Fiderkiewicza w Milanówku, wartość 

najkorzystniejszej oferty była niższa niż zarezerwowane środki. W celu umożliwienia zawarcia 

umowy z wykonawcą konieczne jest dokonanie poniższych zmian: 

 

3) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanówku” łączne nakłady 

finansowe zmniejsza się o kwotę 3.700,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku  

o kwotę 3.700,00 zł, 

 

4) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Uroczej w Milanówku” łączne nakłady finansowe 

zwiększa się o kwotę 3.700,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 

3.700,00 zł. 
 


