
U C H W A Ł A  Nr  200/XXV/16 

Rady   Miasta   Milanówka  

 z dnia 20 października 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, poz. 1579)  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 i poz. 1257, poz. 1454) 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, przychodów 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 1.1 (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: 

1) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności 

usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami", łączne nakłady finansowe w kwocie 35.366,60 zł, limit wydatków w 2016 

roku 1.500,00 zł, limit wydatków w 2016 roku 1.400,00 zł, limit wydatków w 2017 roku  

w kwocie 22.006,62 zł, limit wydatków w 2018 roku 11.859,98 zł - w związku z podpisaniem 

umowy partnerskiej na realizację projektu oraz zbliżającym się terminem podpisania umowy  

o dofinasowanie (w tym wkład własny oraz dodatek dla koordynatora); 

 

- 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. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI), 

zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 1.720,13 zł, zwiększa się limit wydatków  

w 2017 roku o kwotę 1.933,73 zł  oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę                

213,27 zł jednocześnie zwiększa łączne nakłady finansowe o kwotę 0,33 zł - zgodnie z projektem 

aneksu sporządzonego przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego 

uszczegółowiając współpracę w ramach projektu ASI; 

2) w przedsięwzięciu pn. „Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy  

Na Skraju” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 82.000,00 zł i limit wydatków  

w 2016 roku o tę samą kwotę - zgodnie z zawartą umową na dokumentację techniczna zostanie 

wykorzystana kwota 20.000,00 zł, po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu zezwolenia  

na realizację przedsięwzięcia cały otrzymany materiał zostanie przekazany Milanowskiemu 

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w celu umożliwienia realizacji budowy 

obiektu. 
 

- 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. "Przeprowadzenie analizy zasadności utworzenia Centrum 

Usług Wspólnych wraz z procedurą wykonawczą dla Gminy Milanówek oraz przeprowadzenie 

analizy prawnej skutków likwidacji zakładu budżetowego wraz z przygotowaniem procedury 

formalnej" - łączne nakłady finansowe 41.328,00 zł, limit wydatków w 2017 roku 41.328,00 zł. 

Planuje się zawarcie umowy na ww. przedsięwzięcie w 2016 roku, płatność w 2017 roku. 

 


