
Objaśnienie 
 

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

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

2016 rok dotyczące dochodów, wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach 

w budżecie Miasta Milanówka na 2016 rok.   

 

2. Przedsięwzięcia: 

 

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące 

zmiany:  

 

- 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 kanalizacji w ulicy Lazurowej" zwiększa się limit wydatków 

w 2016 roku o kwotę 58 820 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę. W związku z otwarciem ofert w dniu 2 lutego 2016 r. na zamówienie nr 

ZP.271/1/TOM/2016 na „Budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

w granicy pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej w Milanówku” okazało 

się, że najtańsza ze złożonych ofert przekracza kwotę zarezerwowaną w budżecie na rok 2016 o 

58 820 zł, aby umożliwić zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

należy zwiększyć kwotę środków zarezerwowanych na to zadanie; 

2) 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 2016 o kwotę 142 400 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 142 400 zł. W 

budżecie na rok 2016  zabezpieczono kwotę w wysokości 100 000 zł na wykonanie tylko części 

robót przewidzianych do wykonania w ul. Wylot. Zwiększone  środki finansowe o 142 400 zł do 

kwoty 242 400 zł umożliwią wykonanie odwodnienia w ul. Wylot kompleksowo w pełnym 

zakresie zgodnie z dokumentacją projektową już w roku 2016. Zakres robót będzie obejmował 

odwodnienie skrzyżowania oraz przebudowę rowu przydrożnego, przepustów oraz wjazdów na 

posesje z retencją wód opadowych w podziemnych zbiornikach retencyjno – chłonnych; 

3) w przedsięwzięciu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza" wprowadza się limit 

wydatków w 2016 roku na kwotę 79 900 zł, likwiduje się limit wydatków w 2017 roku na kwotę 

71 000,00 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 900 zł. Środki pozostałe po 

otwarciu ofert w zamówieniu ZP.271/1/TOM/2016 dają możliwość realizacji inwestycji 

skutkującej zapewnienie dostępu do miejskiej sieci wodociągowej Mieszkańcom ulicy 

Gombrowicza. Miasto posiada wykonaną dokumentację techniczną budowy około 243 m 

infrastruktury; 



4) w przedsięwzięciu pn. "Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej" zwiększa się limit wydatków 

w 2016 roku o kwotę 24 380 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę. W związku z otwarciem ofert w dniu 2 lutego 2016 r. na zamówienie nr 

ZP.271/1/TOM/2016 na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

granicy pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej w Milanówku okazało się, 

że najtańsza ze złożonych ofert przekracza kwotę zarezerwowaną w budżecie na rok 2016 o 

24380 zł. Aby umożliwić zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

należy zwiększyć kwotę środków zarezerwowanych na to zadanie. 

 
 


