
Szanowny Panie Prezesie, 

 

korzystając z uprawnienia art. 24 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, kieruję do Pana 

zapytanie radnej  o następującej treści: 

 

- Czy nadal  obowiązuje umowa nr W/272/134/TOM/136/21, zawarta w  dniu  21 maja 2021 

roku z Konsorcjum Wykonawców na "Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule 

zaprojektuj i wybuduj pn. przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku'?  

 

- Jeśli umowa nie obowiązuje, to kiedy Zamawiający odstąpił od  realizacji tej umowy, 

zgodnie z zapisem paragrafu 11 Umowy. 

- Jeśli zaś obowiązuje, to w oparciu o jaką podstawę prawną jest ona obowiązująca i czy 

realizowane są ustalenia zapisane w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym ? 

 

Konstrukcja tej umowy nie przewiduje kar dla Zamawiającego. 

 

-Jaki był powód , dla którego Lider, którym jest Spółka MPWiK w powstałym Konsorcjum 

Wykonawców, nie zabezpieczył w umowie interesu Spółki na wypadek braku realizacji 

umowy z winy Zamawiającego? 

 

Dlaczego Wykonawca nie odstąpił od tej umowy, mając wiedzę,  że Rada Miasta Milanówka 

w dniu 24 maja 2021 roku podjęła uchwały:  Nr 372/ XLIV/21 w sprawie zmiany 

w  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2036  

 

W objaśnieniach do uchwały napisano: 

 

" w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -inne niż wymienione 

w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach majątkowych: 
-w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku"-na wniosek 

Radnych bez akceptacji Burmistrza Miasta- zdejmuje się limit wydatków w 2021 roku na 

kwotę 2.000.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę; 
-w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku" -na 

wniosek Radnych bez akceptacji Burmistrza Miasta zwiększa się limit wydatków w 2021 

roku o kwotę 2.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę " 
 
Z zapisu tej uchwały, że Rada Miasta Milanówka zdjęła zadanie z WPF, a środki 
zapisane wcześniej na realizację "Przebudowy Targowiska miejskiego, przekazała 
na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 
 
Natomiast w podjętej przez Radę miasta Milanówka uchwale nr 373/XLIV/21 z dnia 
24 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021 napisano: 
 
3) w zadaniach majątkowych w 2021 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się 

następujących zmian: 

-w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację 

zadania pn."Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku" o kwotę 2 w 000 000 zł; 

 

-w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację 



zadania pn. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2w Milanówku"o kwotę 

2.000.000 zł; 

 

 

Jaki jest zatem sens  utrzymywania obowiązywania zawartej umowy, skoro nie może być ona 

realizowana ? 

 

Nie może być też realizowany zapisany w umowie Harmonogram Rzeczowo - Finansowy. 

 

 

Z poważaniem 

 

Janina Moława  

radna miasta Milanówka  

 

 

Załączniki 

- umowa zawarta w dniu 21 maja 2021 roku  

- uchwała Nr 372/XLIV/21 RMM  z dnia 24 maja 2021 roku 

-uchwała /nr 373/XLIV/21 z dnia 24 maja 2021 roku  

 


