
 

UZASADNIENIE 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Milanówek na lata 2022-2040. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milanówek na lata 2022-2040: 

Zwiększenie dochodów w 2022 r. 105 204,39 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 105 204,39 zł 

Zwiększenie wydatków w 2022 r. 105 204,39 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 105 204,39 zł 

Deficyt (plan) po zmianach 27 458 415,08 zł 

 

W 2023 roku wprowadzono wolne środki (wynikające z rozliczenia bilansu za 2021 rok, 

a które nie zostały wprowadzone do planu przychodów 2022 roku) w kwocie 350.000,00 

zł jako wkład własny Miasta do zadania pn. "Budowa Centrum Opiekuńczo - 

Mieszkalnego w Milanówku, przy ul. Marszałkowskiej wraz z zagospodarowaniem 

terenu". 

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

wymienione w pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach majątkowych: 

 

 - wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego 

w Milanówku, przy ul. Marszałkowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu" na lata 

2022-2025, łączne nakłady finansowe na kwotę 4.205.381,88 zł (w tym środki własne 

914.486,27 zł i środki z Funduszu Solidarnościowego 3.290.895,61 zł),  

- limit wydatków w 2023 roku na kwotę 1.461.952,30 zł (w tym: środki własne 

334.122,93 zł i środki z Funduszu Solidarnościowego 1.127.829,37 zł),  

- limit wydatków w 2024 roku na kwotę 2.498.236,75 zł (w tym: środki własne 

570.460,87 zł i środki z Funduszu Solidarnościowego 1.927.775,88 zł),  

- limit wydatków w 2025 roku na kwotę 245.192,83 zł (w tym: środki własne 99.902,47 

zł i środki z Funduszu Solidarnościowego 235.290,36 zł) - Wprowadzenie zadania do 

WPF wynika z otrzymania dotacji w wysokości 3.290.895,61 zł ze środków Funduszu 

Solidarnościowego na realizację inwestycji pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w 

Milanówku”. Planowana całkowita wartość realizacji zadania: 4 205 381,88 zł, w tym 

914 486,27 zł ze środków własnych Gminy.  

Środki będą przekazywane Gminie w transzach w formie dotacji na dany rok budżetowy.  

Planowane do utworzenia „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Milanówku” będzie 

przeznaczone dla 20 osób, ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 



zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stworzone zostaną 

odpowiednie warunki pobytu dziennego dla 18 osób oraz całodobowego dla 2 osób. 

Centrum będzie samodzielnym dwukondygnacyjnym budynkiem o łącznej powierzchni 

użytkowej 499,97 m2, składającym się z części dziennej i całodobowej oraz pomieszczeń 

techniczno-magazynowych. 

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 

 


