
 

UCHWAŁA Nr 158/XIV/19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 11 grudnia 2019 roku  

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019 - 2026 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje:  

 

 

                                                                       

 § 1. 

 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2019 - 2026 przyjętą Uchwałą 

Nr 23/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. z uwzględnieniem wcześniejszych 

zmian, zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć 

wieloletnich". 

 

                                                                          § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

                                                               § 3. 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                          Wiceprzewodniczący 

             Rady Miasta Milanówka 

 

     Witold Mossakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienie 

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: 

w związku z perspektywą otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych i planowaniem 

podpisania umów na realizację poniżej przedstawionych przedsięwzięć w 2019 roku, wprowadza 

się poniższe zadania : 

- przedsięwzięcie pn. "Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 

w Milanówku" łączne nakłady finansowe 550 000 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 

50 000 zł, limit wydatków w 2023 w kwocie 500 000 zł. 
 

W I kwartale 2020 r. przez Lokalną Grupę Działania Zielone Sąsiedztwo będą ogłaszane  

2 nabory wniosków w ramach: 

Przedsięwzięcia II.2.1 Tworzenie warunków do rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu,  

Przedsięwzięcia II.2.2 Przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, 

zachowaniu ekosystemów,ochronie zabytkowej miejscowości. W ramach tych naborów 

powstaje możliwość wnioskowania o dofinansowanie na prace remontowe w budynku przy 

ul. Kościelnej 3 (siedziba MCK) oraz na utworzenie terenu rekreacyjnego  – wodnego placu zabaw 

z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kąpieliska. W ramach naborów możliwe jest 

uzyskanie  dotacji w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych zadań. Do wniosku 

o dofinansowanie należy dołączyć dokumentację techniczną wraz z uzyskanymi pozwoleniami na 

prowadzenie prac; 
 

- przedsięwzięcie pn. "Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria" łączne nakłady 

finansowe 1 150 000 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 150 000 zł, limit wydatków 

w 2023 roku w kwocie 1 000 000 zł - W związku z ogłoszonym naborem wniosków przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie działania 1. Poprawa zarządzania 

dziedzictwem kulturowym występuje możliwość aplikowania o środki na prace remontowe 

i konserwatorskie w Willi Waleria. Możliwa do pozyskania dotacja to 85% kosztów 

kwalifikowanych. Termin naboru wniosków kończy się w marcu 2020 r. ponieważ posiadany 

przez miasto projekt zawiera nieaktualne zgody i pozwolenia, zatem musi ulec aktualizacji;  
 

- przedsięwzięcie pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku" łączne nakłady 

finansowe 50 000 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 50 000 zł - W dniu 7 listopada 2019 

r. ogłoszony został nabór wniosków o środki zewnętrzne w ramach działania 7.4.2 Inwestycje w 

targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

Maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów 

kwalifikowanych może wynieść 1 mln zł. Wnioski mogą być składane do 9 grudnia 2019 r. 

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) przebudowy 

targowiska miejskiego. Wprowadzenie zadania do WPF podyktowane jest tym,  

że wykonawca, który będzie przygotowywał PFU do stycznia 2020 r. opracuje uszczegółowienie 

szacunkowych kosztów podanych w PFU. 
 

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 Spółdzielczej” zmniejsza się limit wydatków w 2020 

roku o kwotę 250 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę – plany 

na 2020 rok przewidują aktualizację projektu, dlatego możliwe jest zmniejszenie pozostałych 

zabezpieczonych środków i wprowadzenie planu na wykonanie zadania w 2023 roku. 


