U C H W A Ł A Nr 425/XXXVII/10
Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata 2010 - 2017
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co
następuje:
§1
W Wieloletnim Planie Miasta Milanówka na lata 2010 - 2017 przyjętym uchwałą Rady Miasta
Milanówka nr 382/XXXIII/10 z dnia 27 stycznia 2010r. zmienionym uchwałami nr 388/XXXIV/10
z dnia 5 marca 2010r. i nr 403/XXXV/10 z dnia 27 kwietnia 2010r. wprowadza się następujące
zmiany
1. W załączniku nr 2 zmienia się nakłady inwestycyjne na n/w zadania:
a) poz. 4 - Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska – Głowackiego) nakłady w roku 2010 zmienia
się z 80 000 zł na 10 000 zł
b) poz. 70 - Adaptacja budynku Spacerowa 4 nakłady w roku 2010 zmienia się z 314 407 zł
na 310 827 zł
c) poz. 72 – E-Milanówek system publicznych punktów dostępu do Internetu - nakłady na rok
2010 zmienia się z 612 116 zł na 462 116 zł i nakłady na rok 2011 zmienia się z 589 000 zł
na 739 000 zł
d) poz. 76 – Zakup nieruchomości przy ul. Turczynek nakłady na rok 2010 zmienia się z 190 000
zł na 187 852 zł
2. W załączniku nr 2 dopisuje się nowe zadania inwestycyjne:
a) poz. 88 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Literacka-Kościuszki z nakładami
na rok 2010 w kwocie 40 000 zł
b) poz. 89 - Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP przy ul. Warszawskiej 18 z nakładami
na rok 2010 w kwocie 21 721 zł
c) poz. 90 - Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP Mifam z nakładami na rok 2010
w kwocie 17 356 zł
d) poz. 91 - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku w ramach
programu "Radosna szkoła" z nakładami na rok 2010 w kwocie 127 000 zł z czego 63 850 zł
z budżetu gminy i 63 850 zł z dotacji MENiS
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

Uzasadnienie
Zmiana WPI na lata 2010 - 2017 opisana w projekcie uchwały spowodowana jest:
− poz. 4 - Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska – Głowackiego) - zmniejszenie spowodowane jest
brakiem możliwości wykonania przebudowy ze względu na przedłużające się prace związane
z przebudową linii elektroenergetycznej nn przez Zakład Energetyczny. W bieżącym roku
wykonana zostanie tylko przebudowa przyłącza do budynku – roboty drogowe wykonane zostaną
w terminie późniejszym,
− poz.70 - Adaptacja budynku Spacerowa 4 - zmniejszenie spowodowane jest uzyskanymi
oszczędnościami przy zakupie wyposażenia
− poz. 72 – E-Milanówek system publicznych punktów dostępu do Internetu... - zmiana nakładów
jest przeniesieniem kwoty 174 000 zł z roku 2010 na rok następny
− poz. 76 – Zakup nieruchomości przy ul. Turczynek – zmiana nakładów wynika z dokładnego
wyliczenia kwoty wykupu umożliwionej przez określenie przez Min. Fin. wskaźnika redyskonta
weksli, stanowiącego niewiadomy na początku roku element do wyliczenia należności
− poz. 88 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Literacka-Kościuszki – nowe zadanie
związane z podniesieniem bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły
− poz. 89 - Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP przy ul. Warszawskiej 18 i poz. 90 Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP Mifam – nowe zadania związane z koniecznością
doposażenia jednostek w sprzęt oraz wymiany sprzętu zużytego w akcjach walki z powodzią
w maju i czerwcu br.
− poz. 91 - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku w ramach programu
"Radosna szkoła" – nowe zadanie jest konsekwencją wejścia naszego miasta do programu MENiS
– dofinansowanie ze środków ministerstwa wynosi 50% poniesionych kosztów.

