
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.   

 

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", okres realizacji w latach 2014-2015, 

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000 zł, zmniejsza się  limit wydatków w 

2015 roku o kwotę 200 000 zł, zadanie wykonuje MPWIK w Milanówku; 

 

2) w przedsięwzięciu pn. "eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz 

zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej" 

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 30 757,50 zł oraz zmniejsza się  limit wydatków 

w 2015 roku o kwotę 30 757,50 zł; 

 

 

- 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 Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, 

Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku" zwiększa się limit wydatków 

w 2015 roku oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 283 zł; 

 

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku" 

zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 1 480 761,13 zł, jednocześnie likwiduje się 

limit wydatków w 2020 na kwotę 605 422,46 zł, likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na 

kwotę 712 499,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 162 839,67; 

 

3) w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących 

własność Gminy Milanówek" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 75 110 zł, 

wprowadza się limit wydatków w 2015 roku na kwotę 70 110 zł oraz limit wydatków w 2016 

roku na kwotę 5 000 zł; 

 

4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 



przeciw zanieczyszczeniom powodowanym przez ptaki",  planuje się okres realizacji w latach 

2015-2016, łączne nakłady finansowe w kwocie 24 000 zł,  limit wydatków w 2015 roku na  

kwotę 9 000 zł, limit wydatków w 2016 roku na kwotę 15 000 zł; 

 

5) w przedsięwzięciu pn. "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych" zmniejsza się limit 

wydatków w 2015 roku o kwotę 136 455,74 zł i jednocześnie zwiększa się o kwotę 136 455,74 

limit wydatków w 2019 roku; 

  

6) w przedsięwzięciu pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych" zmniejsza się limit 

wydatków w 2015 roku o kwotę 143 899,00 zł i jednocześnie zwiększa się o kwotę 143 899 limit 

wydatków w 2019 roku; 

 

7) w przedsięwzięciu pn. "Wykupy gruntów" zwiększa się limit w 2015 roku o kwotę 37 500 zł 

(kwota ta jest różnicą zwiększenia na sesji listopadowej o kwotę 42 500 i zmniejszenia o kwotę 5 

000 zł na sesji grudniowej, zmiana dotyczy również zwiększenia  łącznych nakładów 

finansowych o kwotę 37 500 zł - przez co doprowadzono do zgodności danych w tabeli nr 3 

"wydatki majątkowe na 2015 rok". 

 

 

 

 

 


