
Autopoprawka nr 1 do zmian do projektu Uchwały w sprawie zmian w WPF 

2023-2045 z dnia 26 stycznia 2023 roku 

- 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: 

zapis: 

- w przedsięwzięciu pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez 

budowę parkingów "Parkuj i jedź"  zwiększa się łączne nakłady finansowe o 

kwotę  1 483 175,73 zł i zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 

1 420 000,00 zł –„ 

otrzymuje brzmienie: 

- w przedsięwzięciu pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez 

budowę parkingów "Parkuj i jedź",  zwiększa się łączne nakłady finansowe o 

kwotę  1 730 000 zł i zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1 730 000,00 

zł - Zmiana  wynika z konieczności zwiększenia środków w związku z wystąpieniem 

Wykonawcy o Aneks zwiększający wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych oraz 

zamiennych, które wyniknęły w trakcie projektowania i są niezbędne do realizacji 

inwestycji, oraz waloryzacji wynagrodzenia. 

Zmiana w autopoprawce nr 1 o 310 000,00 zł podyktowana jest potrzebą wykonania 

remontu skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Brzozową bezpośrednio 

przylegającego do terenu budowy parkingu pomiędzy ulicami Brzozową i 

Smoleńskiego. 

 

 

- 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 poniższą zmianę: 

- w przedsięwzięciu 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, Ledóchowskiej, 

Gombrowicza)" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 322 656,70 zł, 

zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę 322 656,70 zł - Zmiana 

wynika z konieczności przesunięcia środków w autopoprawce nr 1 na zadania 

„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj 

i Jedź” w wysokości 310 000,0 zł oraz na wprowadzone w autopoprawce nr 2 do 

zmian w budżecie zadanie roczne 2023 roku pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi 



wojewódzkiej nr 719 ul. Królewska z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji 

świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719” w wysokości 12 656,70 

zł., która podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla 

Gminy Brwinów, która w roku 2022 nie została w pełni wykorzystana ze względu na 

przesunięcie zakończenia realizacji projektowania skrzyżowania na rok 2023. Dotacja 

w niewykorzystanej kwocie została zwrócona na konto Gmin Milanówek. 

 

Tabela WPF i Przedsięwzięcia otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami. 


