
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: 

 

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) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "PTO-poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania 

przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" w łącznych nakładach finansowych 

957.168,80 zł, limit wydatków w 2015 roku 299.148,41 zł, limit wydatków w 2016 roku 

658.020,39 zł; 

 

- 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" " 

zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 115.000,00 zł i jednocześnie wprowadza 

się limit wydatków w 2017 roku w tej samej kwocie; 

 

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III" 

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 45.000,00 zł i zmniejsza się limit wydatków 

w 2015 roku o 45.000,00 zł; 

 

3) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno- zachodniej części 

miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego)" zmniejsza się limit wydatków w 

2016 roku o kwotę 150.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o 

tę samą kwotę; 

 

4) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej" zwiększa się łączne nakłady 

finansowe o kwotę 20.000,00 zł i zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o 20.000,00 zł; 

 

5) w przedsięwzięciu pn. "Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, 

Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku" zmniejsza się 

łączne nakłady finansowe o kwotę 31.980,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2017 

roku o kwotę 31.980,00 zł (zadanie będzie wykonywane w ramach zadania pn. „PTO-

poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w 

zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i 

komunikacji"); 

 



6) w przedsięwzięciu pn. "Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza"" - Etap 

III" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 650.000,00 zł i zmniejsza się limit 

wydatków w 2015 roku o 650.000,00 zł (zadanie będzie wykonywane w ramach zadania pn. 

„PTO-poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez 

współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki 

wodnej i komunikacji"); 

 

7) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej", 

łączne nakłady finansowe w kwocie 400.000,00 zł, limit wydatków w 2015 roku w kwocie 

44.000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku w kwocie 100.000,00 zł i limit wydatków w 2018 

roku w kwocie 256.000,00 zł. 

 

 


