
Objaśnienie 

 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

1. 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 majątkowych: 

 

- w przedsięwzięciu pn. "Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy 

ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni" zwiększa się limit 

wydatków w 2022 roku o kwotę 65.873 i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady 

finansowe o tę samą kwotę 65.873 zł. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków 

finansowych na zawarcie umowy z wykonawcą powyższej przebudowy. Oferta, która 

wpłynęła w toku procedury przetargowej, prowadzonej przez Gminę Brwinów, 

przekracza plany finansowe zabezpieczone przez lidera projektu oraz Gminę 

Milanówek. O możliwości zwiększenia dotacji w celu wyłonienia wykonawcy mówi 

§2 porozumienia z dn. 09.05.2022 między Gminą Brwinów a Gminą Milanówek, 

zgodnie z którym ostateczna wartość zadania i koszty stron zostaną ustalone w 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki, w 

ul. Gombrowicza i w ul. Grudowskiej” zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku 

o kwotę 65.873 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę 65.873 zł. Kwota zabezpieczona w zadaniu jest nie wystarczająca do realizacji 

inwestycji. Sporządzony w 2019 r. kosztorys inwestorski budowy kanalizacji w ul. 

Moniuszki opiewa na kwotę 1.456.836,13 zł brutto. Nie ulega wątpliwości, że kwota 

przedmiotowego kosztorysu, zaktualizowana o stawki funkcjonujące w 2022 r., 

uwzględniające proces inflacji, osiągnęłaby o wiele wyższą wartość, znacząco 

przekraczając 2.000.000 zł. Dodatkowo uzyskiwane w toku przetargów oferty na 

roboty budowlane są zazwyczaj znacznie wyższe niż wartości określone w 

kosztorysach inwestorskich. W roku 2022 pozostało w ramach zadania 703.789,32 zł 

wolnych środków. Pozostałe środki zaangażowano na budowę kanalizacji w ul. 

Gombrowicza, która jest dwukrotnie krótszą drogą niż ulica Moniuszki. Umowa na 

ul. Gombrowicza  opiewa na kwotę 1.719.232.50 zł.  

 

Jest wysoce prawdopodobne, że potencjalne koszty budowy kanalizacji w ul. 

Moniuszki będą oscylować w okolicach 3.000.000 zł. 

 

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 


