
Autopoprawka do WPF z dnia 16.09.2015 r. 

W Objaśnieniu dopisuje się zmianę: 

- 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. Zdanie: 

„13) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Lipowej" zmniejsza się limit wydatków w 

2015 roku o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę. Zmniejszenie kwoty o 30 000,00 zł podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia 

procedur formalnych związanych z pozyskaniem gruntu pod budowę drogi, w związku z 

powyższym czas potrzebny do załatwienia tych czynności uniemożliwia wykonanie prac 

projektowych w bieżącym roku budżetowym” 

otrzymuje brzmienie: 

„13) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Lipowej" zmniejsza się limit wydatków w 

2015 roku o kwotę 30.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na tę samą 

kwotę. Zmniejszenie kwoty o 30 000,00 zł podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia 

procedur formalnych związanych z pozyskaniem gruntu pod budowę drogi, w związku z 

powyższym czas potrzebny do załatwienia tych czynności uniemożliwia wykonanie prac 

projektowych w bieżącym roku budżetowym” 

2. Zdanie: 

„14) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Olszowej" zmniejsza się limit wydatków w 

2015 roku o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę. Zmniejszenie kwoty o 30 000,00 zł w 2015 roku podyktowane jest koniecznością 

przeprowadzenia procedur formalnych związanych z pozyskaniem gruntu pod budowę drogi, 

w związku z powyższym czas potrzebny do załatwienia tych czynności uniemożliwia 

wykonanie prac projektowych w bieżącym roku budżetowym” 

otrzymuje brzmienie: 

„14) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Olszowej" zmniejsza się limit wydatków w 

2015 roku o kwotę 30.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na tę samą 

kwotę. Zmniejszenie kwoty o 30 000,00 zł w 2015 roku  podyktowane jest koniecznością 

przeprowadzenia procedur formalnych związanych z pozyskaniem gruntu pod budowę drogi, 

w związku z powyższym czas potrzebny do załatwienia tych czynności uniemożliwia 

wykonanie prac projektowych w bieżącym roku budżetowym” 

 

 



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

w pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach bieżących: 

  

dopisuje się pkt: 

4) w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka” zmniejsza się limit wydatków w 2015 

roku o kwotę 58.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 19.000,00 zł, 

zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 22.000,00 zł oraz zmniejsza się łączne 

nakłady finansowe przewidziane na lata 2015 – 2017  o kwotę 17.000,00 zł.  

Zadanie zostało wprowadzone do WPF w styczniu br., na podstawie przeprowadzonego 

badania rynku usług planistycznych w tym zakresie. Wprowadzona kwota była średnią 

wartością szacunkową przewidzianą na realizację omawianego zadania.  

Obecnie prowadzona procedura przetargowa, która jest na etapie wyboru oferty, przewiduje 

niższą kwotę na realizację zamówienia niż kwota szacunkowa. Ponadto pierwotnie przyjęte 

założenie przewidywało podpisanie umowy w drugim kwartale br., a tym samym inny podział 

środków planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach w odniesieniu do 

poszczególnych faz wykonania zamówienia (zgodnie z harmonogramem prac projektowych). 

Ze względu na ponowienie czynności przetargowych i konieczność przeprowadzenia 

drugiego przetargu na wyłonienie wykonawcy realizującego omawiane zadanie, a tym samym 

znaczne przesunięcie terminu finalnego podpisania umowy oraz inną wartość zamówienia niż 

pierwotnie szacowana, zasadnym jest wprowadzenie korekty w WPF. 

 

Wykaz przedsięwzięć i tabeli WPF otrzymują  brzmienie zgodnie z  załącznikami do 

autopoprawki. 

 


