
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 bieżących: 
 

1) w przedsięwzięciu pn. "Usługi prawne obejmujące postępowania dotyczące nieruchomości 

zgodnie z umową W/371/GNPP/15" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 690,00 zł 

oraz zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 3 690,00 zł - w związku z 

niepodpisaniem aneksu przedłużającego termin wykonania usługi (planuje się podpisanie 

kompleksowej umowy obejmującej prowadzenie wszystkich postępowań sądowych Gminy 

Milanówek przez zewnętrzną kancelarię prawną); 

 

2) w przedsięwzięciu pn. "Usługi prawne obejmujące postępowania dotyczące nieruchomości 

zgodnie z umową W/602/GNPP/15" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 690,00 zł 

oraz zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 3 690,00 zł - w związku z 

niepodpisaniem aneksu przedłużającego termin wykonania usługi (planuje się podpisanie 

kompleksowej umowy obejmującej prowadzenie wszystkich postępowań sądowych Gminy 

Milanówek przez zewnętrzną kancelarię prawną); 

 

- 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) likwiduje się przedsięwzięcie pn. "Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę 

za działki gruntu zgodnie z art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami" łączne nakłady 

finansowe zmniejsza się o kwotę 413 200,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2016 roku w 

kwocie 8 875,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2017 roku  w kwocie 137 162,00 zł, 

likwiduje się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 137 173 zł - jednocześnie wprowadza się 

przedsięwzięcie pn. " "Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. nr ew. 

5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami" łączne nakłady finansowe w kwocie 413 200,00 zł, limit wydatków w 2016 

roku w kwocie 8 875,00 zł, limit wydatków w 2017 roku  w kwocie 137 162,00 zł, limit 

wydatków w 2018 roku w kwocie 137 173 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością 

rozróżnienia konkretnego zadania od pozostałych wykupów gruntów, ponadto doszczegółowienie 

nazwy zadania umożliwi lepszą jego identyfikację. 
 


