
 

 

UCHWAŁA Nr 222/XXVII/16 

    RADY MIASTA MILANÓWKA 

    z dnia 16 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 i rozchodów tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem  

po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2016 rok. W 2016 roku rezygnuje się z emisji obligacji na kwotę 

3.000.000 zł i jednocześnie w 2017 roku zwiększa się emisję obligacji na kwotę 3.000.000 zł.  

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 majątkowych: 

1) w przedsięwzięciu pn. "PTO - poprawa spójności Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki 

społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji zmniejsza się łączne nakłady 

finansowe o kwotę 263.667,90 zł , zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 463.667,90 zł  

i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2017 roku na kwotę 200.000,00 zł - zmiana wynika z faktu,  

iż w ramach projektu przyjęto formę rozliczenia: zaliczka. Wobec tego gmina Brwinów, która obsługuje projekt, 

uruchamia środki na jego realizację z zaliczki otrzymanej bezpośrednio na konto swojej gminy. Milanówek nie 

musi przekazywać całej kwoty na wydatki związane z projektem gminie Brwinów, a następnie oczekiwać zwrotu 

środków UE jak wcześniej założono; 

2) przenosi się przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE z pkt. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub 

zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2  przedsięwzięcie majątkowe” do 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” pn. "Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek" łączne nakłady finansowe 

1.254.004,16 zł, limit wydatków w 2016 roku na kwotę 5.000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku 994.934,16 zł, 

limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100.000,00 zł i limit wydatków w 2020 roku na kwotę 84.000,00 zł  

- w kwotach zgodnych z WPF w 2017 roku; 

- 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) w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Milanówka"  -  zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 11.500 zł jednocześnie wprowadza się 

w 2018 roku limit wydatków na kwotę 11.500 zł - w związku z przedłużeniem fazy II realizacji zadania dotyczącej 

uzgodnienia przez zamawiającego studium w zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, zmianie uległ harmonogram prac projektowych i harmonogram płatności za wykonanie 

poszczególnych faz zamówienia z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy; 

2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Polsko-Norweska wymiana dobrych praktyk" na lata 2016 - 2017, łączne 

nakłady finansowe w kwocie 77.000 zł, limit wydatków w 2016 roku na kwotę 12.800 zł oraz limit wydatków w 

2017 roku na kwotę 64.200 zł - celem wykonania projektu dotyczącego budowy basenu wraz  

z budynkiem pasywnym wykorzystującym technologię opartą na zrównoważonej gospodarce energetycznej, 

innowacyjne źródło ciepła i chłodu odzyskujące energię z istniejących zasobów ciepła oraz optymalne 

rozwiązania architektoniczno – konstrukcyjne; 

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

w przedsięwzięciach majątkowe: 

1) w przedsięwzięciu pn. "Budowa garażu wraz z pomieszczeniami na ulicy Na Skraju" zmniejsza się limit 

wydatków w 2016 roku o kwotę 38.000 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę - z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej jest 

znacząco niższa niż zarezerwowane środki pieniężne, a także z uwagi na fakt, iż proces budowy obiektu 

będzie powierzony Milanowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zmiana opisana 

w tym punkcie jest uzasadniona; 

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta (ulice: 

Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 

22.545 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu,  

iż wartość zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej zamknęła się w kwocie pozostałej  

po zmianie, natomiast proces budowy sieci kanalizacyjnej został powierzony Milanowskiemu 

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; 

3)  w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej" zwiększa się limit wydatków w 2016 roku  

o kwotę 33.565 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - w związku  

z otrzymaniem dotacji w  wysokości 33.565 zł z WFOŚIGW; 

4) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Budowa ulicy Jerzyków" (usuwa się limit wydatków w 2016 roku na kwotę 

30.000 zł, limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100.000 zł i łączne nakłady finansowe na kwotę 130.000 

zł) zmiana wynika z faktu, iż podjęcie prac projektowych oraz budowlanych dotyczących ul. Jerzyków  

w sytuacji znaczącego ruchu inwestycyjnego na posesjach prywatnych zlokalizowanych przy ul. Jerzyków 

stwarza ryzyko zagrożenia trwałości wykonanych prac. Wobec powyższego proponuje się bieżącą 



konserwację zapewniającą bezpieczny dojazd do posesji (zarówno mieszkańcom) jak i pojazdom 

obsługującym budowy indywidualnych obiektów. Ponadto, przed rozpoczęciem prac drogowych należy 

wyposażyć wcześniej wspomniany teren w infrastrukturę wod.-kan. co wiąże się z koniecznością opracowania 

koncepcji skanalizowania tego obszaru oraz wykonaniem dokumentacji technicznej budowy tej sieci oraz jej 

realizacji; 

5) w przedsięwzięciu pn. "Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku 

i łączne koszty finansowe o kwotę 3.800 zł - zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest 

niższa niż zarezerwowane wcześniej środki. Zmianie ulega nazwa zadania które otrzymuje brzmienie 

"Budowa ulicy Jesionowej" - zmniejszono zakres zadania ponieważ brak możliwości realizacji 

przeprowadzenia procedury opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej ul. Kasztanowej w warunkach 

obecnie obowiązujących (istotne ograniczenia terenowe nie dające możliwości wypełnienia wymogów 

technicznych dla dróg publicznych); 

6) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury" usuwa się limit wydatków 

w 2016 roku na kwotę 100.000 zł jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę  

- z uwagi na plan realizacji zamierzenia polegającego na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu 

Milanowskiego Centrum Kultury (Teatr Letni) w roku 2017; 

7) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Fiderkiewicza" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 

2.125 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu,  

iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki; 

8) przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa)" otrzymuje brzmienie 

"Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego) - zmiana spowodowana jest 

rozszerzeniem zakresu wykonania zadania do ulicy Wojska Polskiego - dostosowano do projektu budżetu  

na 2017 rok; 

9) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Lipowej" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 4.299 

zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu,  

iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki; 

10) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Olszowej" zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 

3.155 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu,  

iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki; 

11) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska" zmniejsza się 

limit wydatków w 2016 roku o kwotę 1.890 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe  

o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane 

wcześniej środki; 

12) w przedsięwzięciu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III" wprowadza się limit 

wydatków w 2017 roku na kwotę 1.500.000 zł jednocześnie usuwa się limit wydatków 2020 roku na kwotę 

1.500.000 zł - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017; 

13) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych” zmniejsza się limit w 2017 roku 

o kwotę 46.000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku  o tę samą kwotę - doprowadzając zgodność 

planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017; 

14) w przedsięwzięciu pn. „Budowa wodociągu w ulicy Promyka” zmniejsza się łączne nakłady finansowe  

o kwotę 30.500,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 75.000,00 zł oraz zmniejsza się limit 

wydatków w 2018 roku o kwotę 105.500,00 zł - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2016  

i 2017;; 

15) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” zmniejsza się limit wydatków  

w 2017 roku o kwotę 970.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 970.000,00 zł  

- doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017;; 

16) wpisuje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele 

mieszkalne” na lata 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe na kwotę 129.360,00 zł, limit wydatków  

w 2016 roku na kwotę 9.360,00 zł oraz  limit wydatków w 2017 roku na kwotę 120.000,00 zł  

- doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017;; 

17) wpisuje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne” 

na lata 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe na kwotę 241.900,00 zł, limit wydatków  

w 2016 roku na kwotę 6.900,00 zł oraz  limit wydatków w 2017 roku na kwotę 235.000,00 zł - doprowadzając 

zgodność planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017; 

18) przenosi się przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE z pkt. 1.3 „Wydatki na programy, projekty 

lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2  przedsięwzięcie majątkowe” do 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”  

pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek" 

łączne nakłady finansowe 725.110,00 zł, limit wydatków w 2017 roku 466.000,00 zł, limit wydatków  

w 2019 roku na kwotę 100.000,00 zł i limit wydatków w 2020 roku na kwotę 84.000,00 zł. 

 


