
Objaśnienie 

 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje 

na 2019 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po 

zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2019 rok. W 2020 roku zwiększono dochody m.in. o 

kwotę dotacji w wysokości 2 568 280 zł przyznanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

na przebudowę ulicy Zbigniewa Herberta oraz o kwotę dotacji celowej z UE w wysokości 

105.625 zł na budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i 

pumptracka w związku z uzyskaniem zgody jednostki dofinansowującej na wydłużenie terminu 

realizacji zadania do 2020 roku. W 2020 roku odpowiednio zwiększą się wydatki, w tym na 

realizację wymienionych zadań. 

 

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: 

 

- likwiduje się przedsięwzięcie pn. "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" (planowane na lata 2017-2019 łączne nakłady 

finansowe 100.000,00 limit wydatków w 2019 roku 50.000,00 zł) - zadanie likwiduje się w 

związku z otrzymaniem od lidera projektu Miasta Ząbki informacji o odstąpieniu od dalszej 

realizacji projektu oraz o braku możliwości podpisania umowy o dofinansowaniu; 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do 

dirty jumpu i pumptracka" likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 250.000,00 zł 

i wprowadza się limit wydatków w 2020 roku w wysokości 400.000,00 zł, łączne koszty 

finansowe w wysokości 400.000,00 zł - zmiana wynika z wyrażenia zgody jednostki 

dofinansowującej na wydłużenie terminu realizacji zadania do 2020 r. W 2019 roku planuje się 

ogłoszenie postępowania przetargowego na lata 2019-2020 r. i płatność w 2020 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: 

 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta 

Milanówka na lata 2019-2040" na lata 2019-2020, łączne koszty finansowe 47.600,00 zł,  limit 

wydatków w 2020 roku 47.600,00 zł - w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie dokumentu 



strategicznego; 

 

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 ulicy Kochanowskiego" zwiększa się limit wydatków w 

2019 roku o kwotę 378.513,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę - zwiększenie środków wynika z faktu, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na 

Przebudowę ulicy Kochanowskiego złożono oferty przekraczające kwotę jaką Zamawiający 

przeznaczył na realizację powyższego zamówienia; 

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

Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej" zmniejsza się limit wydatków w 2019 

roku o kwotę 403.513,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę - zmniejszenie planu wydatków  pozwoli na realizację m.in. ulicy Kochanowskiego; 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. 

Gospodarskiej na terenie Milanówka" na lata 2019-2020, łączne koszty finansowe 160.000,00 

zł, limit wydatków w 2019 roku 5.000,00 zł, limit wydatków w 2020 roku 155.000,00 zł - planuje 

się w 2019 roku wykonanie projektu placu zabaw, w 2020 roku planowana jest budowa placu 

zabaw m.in. zakup urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni oraz ogrodzenia; 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku" 

na lata 2019-2020, łączne koszty finansowe 3. 670. 000,00 zł, limit wydatków w  limit wydatków 

w 2020 roku 3.670.000,00 zł - w związku z opublikowaną listą rankingową inwestycji, które 

otrzymały dotacje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku planuje się 

ogłoszenie postępowania przetargowego na lata 2019-2020 r. i płatność w 2020 roku. 

 

 


