
Objaśnienie 

 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” nie dokonano zmian z 

uwagi iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst są zgodne w 

zakresie wyniku  budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst, 

(art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077 ze zm.) 

 

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 bieżących: 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek- 

Nadarzyńska" na lata 2012 - 2021, wprowadza się limit wydatków na 2019 rok na kwotę 33 

105,45 zł (niezrealizowane wydatki niewygasające) - Zmiana wynika z konieczności 

sporządzenia aneksu przedłużającego termin realizacji przedmiotu umowy nr 

W/272/229/TOM/242/16 z dn. 29.04.2016 r. (dotyczy przebudowy ul. Wiatracznej na odcinku 

Turczynek - Nadarzyńska – przedłużenie terminu do 31.12.2019 r.). O sporządzenie aneksu 

wnioskował Wykonawca – firma RoadWay Grzegorz Kowalik pismem nr 159/12107/2019 z 

dn. 30.05.2019 r. Możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy dopuszcza podpisane z 

Wykonawcą porozumienie z dn. 02.04.2016 r. Na chwilę obecną proces realizacji 

dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek – 

Nadarzyńska w Milanówka” znajduje się w fazie aktualizacji projektu odwodnienia; 

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, 

Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej" na lata 2018 - 2019, zmniejsza się 

limit wydatków na 2019 rok o kwotę 39 520,90 zł, w następujący sposób: 

a) wprowadza się niezrealizowane wydatki niewygasające w wysokości 60 479,10 zł - zmiana 

wynika z konieczności sporządzenia aneksu przedłużającego termin realizacji przedmiotu 

umowy nr W/272/229/TOM/242/16 z dn. 29.04.2016 r. (dotyczy przebudowy ulicy Lipowej 

oraz Olszowej w Milanówku – przedłużenie terminu do 31.12.2019 r. i przebudowy ulicy 

Uroczej w Milanówku – przedłużenie terminu do 31.12.2019 r.). Możliwość przedłużenia 

terminu realizacji umowy dopuszcza podpisane z Wykonawcą porozumienie z dn. 02.04.2016 

r. O sporządzenie aneksu wnioskował Wykonawca – firma RoadWay Grzegorz Kowalik 

pismem nr 159/12107/2019 z dn. 30.05.2019 r. W przypadku ul. Olszowej trwają prace 

projektowe nad profilem kanalizacji deszczowej. Po ich zakończeniu dokumentacja zostanie 

złożona na ZUD oraz o wydanie decyzji ZRID. Projekt ul. Uroczej zostanie przekazany 

Zamawiającemu po ostatecznym uprawomocnieniu się decyzji ZRID, które powinno nastąpić 

w terminie do końca czerwca 2019 r. 



 

b) zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 100 000 zł  - zmniejszenie planu 

wynika z dużego prawdopodobieństwa nie wykonania wszystkich ulic zawartych w planie 

budżetowym  z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych decyzji - 

zaoszczędzone środki planuje się przeznaczyć na wykonanie utwardzenia jezdni drogi 

znajdującej się na pograniczu Miasta Milanówka i wsi Owczarnia w Gminie Brwinów, tj. ul. 

Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni – na szerokości 4 m i na odcinku 615 

mb od skrzyżowania z drogą bez nazwy (droga dz. 64/7 i 73, prowadząca do posesji ul. 

Owczarskiej 28 w Milanówku), polegające na użyciu destruktu asfaltowego na podbudowie z 

tłucznia betonowego z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i 

grysami; 

- wprowadza sie przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Granicznej" na lata 2016 - 2019, 

limit wydatków na kwotę 1 153 609 zł, limit wydatków w 2019 roku na kwotę 11 439 zł 

(niezrealizowane wydatki niewygasające) - zmiana wynika z konieczności sporządzenia 

aneksu przedłużającego termin realizacji przedmiotu umowy nr W/272/625/TOM/641/16 z 

dn. 08.12.2016 r. (dotyczy budowy ulicy Granicznej w Milanówku na odcinku od ul. 

Zawąskiej do ul. Warszawskiej – przedłużenie terminu do 31.08.2019 r.).O sporządzenie 

aneksu wnioskował Wykonawca projektu – firma Skryba Biuro Studiów i Programów 

Wiesław Mazurkiewicz pismem z dn. 24.05.2019 r. Powodem przedłużenia terminu realizacji 

przedmiotu umowy jest konieczność uzyskania nowej opinii Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w przedmiocie projektu remontu ul. Granicznej i Przejazd w Milanówku i 

związanej z tym konieczności wycofania zgłoszenia zamiaru wykonania robót, które nie 

wymagają pozwolenia na budowę; 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: 

Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, 

Wąskiej, Górnoleśnej " na lata 2018 - 2019, limit wydatków na kwotę 2 692 909 zł, limit 

wydatków w 2019 roku na kwotę 32 100 zł (niezrealizowane wydatki niewygasające) - 

zmiana wynika z konieczności sporządzenia aneksu przedłużającego termin realizacji 

przedmiotu umowy nr W/272/308/TOM/310/18 z dn. 15.06.2016 r. (dotyczy budowy ul. 

Wąskiej w Milanówku – przedłużenie terminu do 30.10.2019 r. i budowy ul. Górnoleśnej w 

Milanówku – przedłużenie terminu do 31.08.2019 r.). O sporządzenie aneksów wnioskował 

Wykonawca projektów – firma Skryba Biuro Studiów i Programów Wiesław Mazurkiewicz 

pismami z dn. 24.05.2019 r. W przypadku ul. Wąskiej nastąpiła zmiana koncepcji dotyczącej 

projektu budowy ul. W przypadku ul. Górnoleśnej powodem konieczności przedłużenia 

terminu realizacji przedmiotu umowy jest przedłużająca się procedura uzyskiwania opinii 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Powiatowego Zarządu Dróg do projektu 

remontu ulicy. 

 

 


