
    Milanówek, dn. 11.12.2020r. 

 

AUTOPOPRAWKA nr 1 BURMISTRZA MIASTA  do projektu uchwały w sprawie 

WPF na lata 2021 - 2036 

 

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 
bieżących: 
 
1. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego  
poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek" na 
lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 540 000 zł, limit wydatków w 2021 
roku w kwocie 181 000 zł, limit wydatków w 2022 w kwocie 178 000 zł,  limit wydatków w 
2023 roku w kwocie 181 000 zł; 
 
2. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców 
w Gminie Milanówek" na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe 2 661 716,01 zł, 
limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1 279 308,01 zł, limit wydatków w 2022 roku w 
kwocie 279 397,23 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE realizowane w 
Żłobku Miejskim w Milanówku polegające na opiece nad dziećmi do lat 3 w celu 
umożliwienia wykonywania pracy zawodowej rodziców (kwota dofinansowania z UE 
razem na wszystkie lata to kwota 1 928 546,01 zł, w tym: w 2020 roku 816 668,77 zł, w 
2021 roku 910 764,01 zł i w 2022 roku 201 113,23 zł); 
 
3. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Milanowskie Centrum Usług Społecznych" na 
lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe 3 091 085,00 zł, limit wydatków w 2021 roku 
w kwocie 543 375,00 zł, limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1 272 820,00 zł , limit 
wydatków w 2023 roku 1 274 890,00 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków 
UE realizowane w OPS w Milanówku w ramach "Działania 2.8. Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym" (zadanie w całości jest finansowane 
ze środków UE tj. w kwocie 3 091 085,00 zł); 
 
 
- 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. usuwa się przedsięwzięcie pn. "Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria" i  



wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - 
stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej" na lata 2021-2023, 
łączne nakłady finansowe w wysokości 3 731 062,70 zł, limit wydatków na 2021 rok w 
kwocie 3 458 030,00 zł, limit wydatków w 2022 roku w wysokości 74 329,69 zł, limit 
wydatków w 2023 roku w wysokości 198 703,01 zł.  
Uwaga: powyższy plan będzie podlegał weryfikacji po uprzednim przedstawieniu 
sposobu finansowania tego przedsięwzięcia przez pracowników merytorycznych po 
analizie dokumentów, z których wynika dofinansowanie ze środków norweskich w 
kwocie 8 041 119,02 zł; 
 
2. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego  
poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek" na 
lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 11 603 780,96 zł, limit wydatków w 
2021 roku w kwocie 1 321 376,40 zł, limit wydatków w 2022 roku w kwocie 5 084 636,61 
zł,  limit wydatków w 2023 roku w kwocie 5 197 767,95 zł. 
Na realizację ww. projektu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Realizacja zadania 
przewidziana jest na lata 2021-2023. Wkład własny niezbędny do realizacji zadania w 
latach 2021-2023 wynosi 1 821 567,15 zł (tj. 2021 r.- 225 356,46 zł; 2022 r.- 789 395,49 
zł; 2023 r.- 806 815,20 zł). 
W zależności od terenu w ramach projektu planuje się m.in.: nowe nasadzenia zieleni, 
zabiegi pielęgnacyjne zieleni istniejącej, opracowanie wcześniej nieistniejących ciągów 
komunikacyjnych i budowę nowych nawierzchni, montaż elementów małej architektury, 
budek lęgowych, oświetlenia oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych. 
 
Projekt obejmuje zagospodarowanie następujących terenów ogólnodostępnych: 
 
Zagospodarowanie skwerów, terenów zielonych i leśnych 
teren znajdujący się na rogu ul. Słowackiego i ul. Zachodniej w Milanówku (skwer); 
teren leśny znajdujący się pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Grodeckiego w 
Milanówku; 
teren leśny znajdujący się pomiędzy ul. Piaski i ul. Parkową w Milanówku; 
nasadzenia zieleni izolacyjnej w Milanówku: teren przy przepompowni przy ul. 
Rososzańskiej, teren SUW przy ulicy Długiej, teren SUW przy ulicy Zachodniej, teren 
SUW przy ulicy Kościuszki. 
 
Zagospodarowanie terenów wokół wili Turczynek i willi Walerii 
teren wokół willi „Turczynek” przy ulicy Brwinowskiej w Milanówku; 
teren wokół Willi Waleria przy ul. Spacerowej w Milanówku. 
 
Nasadzenia zieleni przyulicznej 
ul. Krasińskiego; 
ul. Żytnia; 
ul. Przyszłości; 
ul. Krakowska; 
ul. Herberta; 
ul. Prosta; 
ul. Kościuszki; 



ul. Chrzanowska; 
ul. Grodeckiego; 
ul. Parkowa; 
skrzyżowanie ulicy Staszica i ulicy Królewskiej; 
ul. Krótka. 
 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Centrum Miasta 
Plac Starzyńskiego, Skwer Bienia – skwer dla seniora, Skwer Ossendowskiego, Skwer 
Wdowiaka – skwer dla młodzieży, teren przy ulicy Smoleńskiego, ulica Smoleńskiego i 
Dębowa, ulica Grudowska; 
 
4. w przedsięwzięciu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 
południowo - zachodniej części warszawskiego obszaru funkcjonalnego poprzez 
budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych - Etap II" wprowadza się limit 
wydatków w 2021 roku na kwotę 196 913,87 zł. W związku z trudnościami 
umożliwiającymi zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2020 – brak 
możliwości podłączenia sygnalizacji świetlnej do sieci PGE – występuje konieczność 
zabezpieczenia środków finansowych w WPF na rok 2021, które pozwolą na 
dokończenie i rozliczenie inwestycji, a docelowo do odebrania przez MZDW i oddania 
do użytkowania wybudowanej ścieżki rowerowej. 
 
 
- 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. "Przebudowa ul. Spacerowej" zwiększa się limit wydatków w 
2021 roku o kwotę 40 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o 
tę samą kwotę; 
 
2. w przedsięwzięciu pn. "Budowa rond w Milanówku" zmniejsza się limit wydatków w 
2021 roku o kwotę 361 621,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe 
o tę samą kwotę W związku z wydłużającym się terminem wykonania dokumentacji 
projektowej (m.in. uzgodnienia z konserwatorem zabytków) i tym samym złożenia 
wniosku ZRiD i uzyskania ostatecznej decyzji ZRiD na budowę rond w Milanówku, 
przewiduje się nie wykorzystanie pełnej kwoty zabezpieczonej w budżecie na rok 2021. 
Mając na uwadze powyższe wnioskuje się o zmniejszenie kwoty na rok 2021 i 
przesunięcie jej na budowę kanalizacji w drodze bez nazwy (działka nr 278 i 267/24 
obręb 0004) oraz w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego; 
 
3. w przedsięwzięciu pn. "Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Milanówku" zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 674 121,00 zł i 
jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. W związku z 
możliwością pozyskania środków zewnętrznych na budowę strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Milanówku przewiduje się nie wykorzystanie pełnej kwoty w roku 2021. W 
zależności od pozyskanego dofinansowania kwota nakładów finansowych może ulec 
zmianie; 
 



4. w przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy 
(działka nr 278 i 267/24 obręb 0004) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w 
ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej" wprowadza się limit wydatków w 2021 roku w 
wysokości 199 947,00 zł;  
 

5. w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach 

Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego" wprowadza się limit wydatków w 2021 roku w 

wysokości 161 674,00 zł.  

W związku z nie dokończeniem przez MPWiK w roku budżetowym 2020 dwóch 

inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i 

Dzierżanowskiego i polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez  

nazwy (działka nr 278 i 267/24 obręb 0004 w ulicy ) w ulicy Moniuszki, w ulicy 

Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej - w części robót dotyczącej "w 

drodze bez nazwy", wnioskuje się o wprowadzenie powyższych zadań do WPF. Brak 

możliwości zrealizowania inwestycji w 2020 r. stanowi konsekwencję nasilającej się 

sytuacji pandemicznej oraz pogarszających się warunków atmosferycznych. 

Dodatkowym czynnikiem uniemożliwiającym realizację zadań w podstawowym terminie 

jest konieczność oddelegowania pracowników zaangażowanych w budowę kanalizacji 

do obsługi zarządzanej przez MPWiK infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, 

obejmującej m.in. cztery stacje uzdatniania wody i WUKO. 

 

Przedsięwzięcia i Tabela WPF otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do 

niniejszej autopoprawki. 

 

 

 

 


