
Objaśnienie 
 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje 

na 2015 rok dotyczące dochodów, wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po 

zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2015 rok.   

 

W dniu 11 maja br. został podpisany aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie nr 

POIS.01.01.00-00-259/10 projektu "Modernizacja i rozbudowa sieci infrastruktury 

wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek" pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Milanówek, 

z którego wynika, że gminie zostanie udzielone dofinansowanie w kwocie nie większej niż 21 

137 601,14 PLN (zwiększenie o kwotę 1 540 615,57 zł, z czego planuje się wpływy w 2015 

roku w kwocie 483 735,51 zł, a w 2016 roku w kwocie 1 056 880,06 zł).  Kwotę w wysokości 

1 056 880,06 zł w 2016 roku przeznaczono na zwiększenie planu wydatków majątkowych. 

 

2. Przedsięwzięcia: 

 

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: 
 

1) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja SUW "Na Skraju" zwiększa się łączne nakłady 

finansowe o kwotę 80.000,00 zł i zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o 80.000,00 zł, 

zwiększenie wynika z zabezpieczenia środków finansowych na wybudowanie kolektora 

odprowadzającego wody popłuczne (z płukania filtrów) na odcinku od Stacji Uzdatniania 

Wody przy ulicy Na Skraju do kolektora ściekowego w ulicy Jedwabnej; 

 

 

- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione 

w pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach majątkowych: 
 

1) w przedsięwzięciu pn. "Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i 

zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego" zwiększa się łączne nakłady 

finansowe o kwotę 20.369,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 

20.369,00 zł; 

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, 

Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku" zwiększa 

się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.690,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2015 

roku o kwotę 3.690,00 zł; 

3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Grodeckiego" na lata 2015-2019 

łączne nakłady finansowe 125.000,00 zł, limit wydatków w 2015 roku 25.000,00 zł oraz limit 

wydatków w 2019 roku 100.000,00 zł. Przebudowa ulicy spowoduje zamknięcie układu 

komunikacyjnego;     



4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Lipowej" na lata 2015-2019 łączne 

nakłady finansowe 130.000,00 zł, limit wydatków w 2015 roku 30.000,00 zł oraz limit 

wydatków w 2019 roku 100.000,00 zł. Przebudowa ulicy spowoduje zamknięcie układu 

komunikacyjnego;   

5) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Olszowej" na lata 2015-2019 łączne 

nakłady finansowe 130.000,00 zł, limit wydatków w 2015 roku 30.000,00 zł oraz limit 

wydatków w 2019 roku 100.000,00 zł.  

 


