UCHWAŁA Nr 367/XXXII/09
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2009r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 249/IV/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Milanówka na lata
2005 - 2013
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) – Rada Miasta Milanówka uchwala,
co następuje:
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na lata 2005 – 2013 przyjętym uchwałą
Rady Miasta Milanówka nr 249/IV/05 z dnia 27 stycznia 2005r., zmienionym uchwałami
nr 342/XXIX/05 z dnia 20 grudnia 2005 r., nr 373/XXXIII/06 z dnia 13 czerwca 2006 r., nr 44/VI/07
z dnia 30 marca 2007r., nr 63/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007 r., nr 113/XII/07 z dnia 19 grudnia 2007
r., nr 132/XIV/08 z dnia 6 marca 2008 r., nr 234/XXII/08 z dnia 18 grudnia 2008r., 247/XXIII/09
z dnia 24 lutego 2009r., 289/XXVII/09 z dnia 16 czerwca 2009r., 311/XXVIII/2009 z dnia 18 sierpnia
2009r., 323/XXIX/09 z dnia 29 września 2009r., 339/XXX/2009 z dnia 27 października 2009r. oraz
357/XXXI/09 z dnia 1 grudnia 2009r. (załącznik nr 1) wprowadza się następujące zmiany:
§1
W programie: Kultura, sport i rekreacja, w zadaniu: Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni
ze sztucznej trawy na stadionie sportowym, zmienia się wielkość nakładów inwestycyjnych na rok
2009 z kwoty 2 400 tys. zł do kwoty 2 016,9 tys. oraz przewidywanego kosztu realizacji inwestycji
z kwoty 2 400tys. zł do kwoty 2 016,9 tys. zł.
§2
W programie: Pozostałe zadania, w zadaniu: Zakup środków trwałych przez urząd miasta i inne
jednostki organizacyjne zwiększa się wielkość nakładów inwestycyjnych na rok 2009 z kwoty
97,4 tys. zł do kwoty 103,2 tys. zł oraz przewidywanego kosztu realizacji inwestycji z kwoty
883,9 tys. zł do kwoty 889,7 tys. zł.
§3
W programie: Pozostałe zadania wprowadza się nowe zadanie: Wniesienie wkładu pieniężnego
do spółki mazowiecka agencja energetyczna z nakładami inwestycyjnych na rok 2009 w kwocie
10 tys. zł.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

Uzasadnienie
Zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycji na lata 2005 – 2013 są konsekwencją zmian budżetu na rok
2009 zaproponowanych w projekcie uchwały na XXXII Sesji Rady Miasta. Zmiany w załączniku nr 1
zostały przedstawione w tabeli zwiększoną i pogrubioną czcionką.

