
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. 8 000,00 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 8 000,00 zł 

Zwiększenie wydatków w 2022 r. 8 000,00 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 8 000,00 zł 

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

 

W związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych zwiększa się przychody 

(obligacje) w 2023 roku o kwotę 3 000 000 zł, a w 2024 roku o kwotę 200 000 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: 

- w przedsięwzieciu pn. "Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych 

w Milanówku" zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 991.000,00 zł i 

jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana w WPF 

wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy z 

wykonawcą robót budowlanych polegających na termomodernizacji kompleksu 

oświatowego Szkoły Podstawowej nr 1, wyłonionym w toku procedury przetargowej nr 

ZP.271.5.2.RTI.2022.JS. Wartość zwycięskiej oferty, która wpłynęła w trakcie 

przedmiotowego przetargu, przekracza aktualnie obowiązujący wieloletni plan finansowy 

zadania.  

 

- 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 Grodeckiego” zmniejsza się limit 

wydatków w 2023 roku o kwotę 1.400.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne 

nakłady finansowe o tę samą kwotę -  przebudowa ulicy Grodeckiego została wpisana w 

zbiorcze zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących 

drogi publiczne (ulice Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, 

Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, 

Szczepkowskiego, Kasprowicza)”; 

 



 - w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD)” zmniejsza 

się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 710.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się 

łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę -  w 2018 roku. Ulica Łąkowa, także na 

wskazanym w nazwie zadania odcinku, została utwardzona płytami betonowymi typu 

MON. Na chwilę obecną nie zachodzi więc pilna potrzeba jej przebudowy. Dodatkowym 

czynnikiem uniemożliwiającym realizację zadania jest brak aktualnego projektu 

przebudowy. Wykonany w 2012 r. projekt stracił ważność; 

 

 - w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej” zmniejsza się limit wydatków 

w 2023 roku o kwotę 50.000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 

1.000.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 

1.050.000,00 zł - przebudowa ulicy Spacerowej została wpisana w zbiorcze zadanie 

inwestycyjne pn. „Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne 

(ulice Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, 

Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, 

Szczepkowskiego, Kasprowicza)”; 

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w 

granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej” zwiększa się 

limit wydatków w 2022 roku o kwotę 20.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne 

nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł - prace, planowane do wykonania w ramach 

przedmiotowej inwestycji, zostaną przeprowadzone na podstawie 3 projektów 

budowlanych (projekt budowy kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej 719, projekt 

budowy kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Królewskiej oraz projekt 

przebudowy przyłączy gazu). W dn. 21.08.2022 r. upływa termin ważności zgłoszenia 

przebudowy przyłączy gazu. W celu uniknięcia konieczności sporządzenia nowego 

projektu i uzyskiwania kolejnego zgłoszenia, konieczne jest rozpoczęcie przebudowy 

przyłączy gazu – przebudowy, która stanowi warunek umożliwiający rozpoczęcie 

budowy kanalizacji –  w terminie do 21.08.2022 r.; 

 - w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej” zmniejsza się 

limit wydatków w 2023 roku o kwotę 2.000.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne 

nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00 zł -  przebudowa ulicy Grodeckiego i Parkowej 

zostanie wpisana w zbiorcze zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa poprzez 

modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice Parkowa, Spacerowa, 

Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, 

Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza)”; 

 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa inwestycyjna dla MBP w 

Milanówku za zadanie pn. Budowa Biblioteki w Milanówku” Łączne nakłady 



finansowe 1.600.000,00 zł,  limit wydatków w 2023 roku na kwotę 800.000,00 na kwotę 

800.000,00 zł i limit wydatków w 2024 roku na kwotę 800.000,00 zł - wprowadzenie 

zadania do WPF wynika z otrzymania dotacji w wysokości 2.250.000,00 w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na wybudowanie biblioteki w Milanówku 

na terenie działki 157 obr. 06-04 Milanówek. Planowana całkowita wartość realizacji 

zadania:  3.850.000,00, w tym 1.600.000,00 zł ze środków własnych Gminy; 

 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa poprzez modernizację ulic 

stanowiących drogi publiczne (ulice Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, 

Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, 

Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza)” Łączne 

nakłady finansowe w wysokości 7.770.000,00 zł,  limit wydatków w 2022 roku na kwotę 

3.770.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku na kwotę 4.000.000,00 zł - zwiększenie 

planu finansowego wynika z dodania do zadania inwestycyjnego kolejnych ulic 

przeznaczonych do przebudowy i wprowadzeniu wydatków na kolejny rok; 

 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Projektowanie i budowa wodociągu w ul. 

Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska” Łączne nakłady 

finansowe w wysokości 656.471,00 zł,  limit wydatków w 2022 roku na kwotę 76.471,00 

zł, limit wydatków w 2023 roku na kwotę 580.000,00 zł – przyznana ze środków 

Ministerstwa Finansów subwencja  na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i 

zaopatrzenia musi zostać rozliczona do 2024 r. Plany zakładają wykonanie projektu 

budowlanego do końca br. oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w I kwartale 2023 r. 

Wykonanie robót budowlanych jest planowane na rok 2023; 

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wkład własny do zadania pn. „Budowa 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Milanówku przy ul. Marszałkowskiej wraz z 

zagospodarowaniem terenu”. Łączne nakłady finansowe w wysokości 914.486,27 zł,  

limit wydatków w 2023 roku na kwotę 334.122,93 zł, limit wydatków w 2024 roku na 

kwotę 570.460,87 zł i limit wydatków w 2025 roku na kwotę 9.902,47 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. 

 

 


