
     Milanówek, 15.12.2016 r. 

 

 

AUTOPOPRAWKA NR 1  DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA MILANÓWKA 

W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MILANÓWKA 

NA LATA 2016-2024 

 

Dopisuje się: 

 

- 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. "PTO - poprawa spójności Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w 

zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i 

komunikacji zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 263.667,90 zł , zmniejsza się limit 

wydatków w 2016 roku o kwotę 463.667,90 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 

2017 roku na kwotę 200.000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż w ramach projektu przyjęto formę 

rozliczenia: zaliczka. Wobec tego gmina Brwinów, która obsługuje projekt, uruchamia środki na 

jego realizację z zaliczki otrzymanej bezpośrednio na konto swojej gminy. Milanówek nie musi 

przekazywać całej kwoty na wydatki związane z projektem gminie Brwinów, a następnie 

oczekiwać zwrotu środków UE jak wcześniej założono; 

 

2) przenosi się przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE z pkt. 1.3 „Wydatki na 

programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2  przedsięwzięcie 

majątkowe” do 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” pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek" łączne nakłady finansowe 1.254.004,16 

zł, limit wydatków w 2016 roku na kwotę 5.000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku 994.934,16 

zł, limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100.000,00 zł i limit wydatków w 2020 roku na kwotę 

84.000,00 zł - w kwotach zgodnych z WPF w 2017 roku; 

 

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

pkt 1.1 i 1.2)  w przedsięwzięciach bieżące: 

 

1) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Polsko-Norweska wymiana dobrych praktyk" na lata 

2016 - 2017, łączne nakłady finansowe w kwocie 77.000 zł, limit wydatków w 2016 roku na 

kwotę 12.800 zł oraz limit wydatków w 2017 roku na kwotę 64.200 zł - celem wykonania 

projektu dotyczącego budowy basenu wraz z budynkiem pasywnym wykorzystującym 

technologię opartą na zrównoważonej gospodarce energetycznej, innowacyjne źródło ciepła i 

chłodu odzyskujące energię z istniejących zasobów ciepła oraz optymalne rozwiązania 

architektoniczno – konstrukcyjne; 



 

- 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 Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III" wprowadza 

się limit wydatków w 2017 roku na kwotę 1.500.000 zł jednocześnie usuwa się limit wydatków 

2020 roku na kwotę 1.500.000 zł - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017; 

 

2) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych” zmniejsza się 

limit w 2017 roku o kwotę 46.000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku  o tę samą 

kwotę - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017; 

 

 

3) w przedsięwzięciu pn. „Budowa wodociągu w ulicy Promyka” zmniejsza się łączne nakłady 

finansowe o kwotę 30.500,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 75.000,00 zł 

oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 105.500,00 zł - doprowadzając 

zgodność planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017;; 

 

4) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” zmniejsza się limit 

wydatków w 2017 roku o kwotę 970.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 

kwotę 970.000,00 zł - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017;; 

 

5) wpisuje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu 

użytkowania na cele mieszkalne” na lata 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe na kwotę 

129.360,00 zł, limit wydatków w 2016 roku na kwotę 9.360,00 zł oraz  limit wydatków w 2017 

roku na kwotę 120.000,00 zł - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017;; 

 

6) wpisuje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na 

cele mieszkalne” na lata 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe na kwotę 241.900,00 zł, limit 

wydatków w 2016 roku na kwotę 6.900,00 zł oraz  limit wydatków w 2017 roku na kwotę 

235.000,00 zł - doprowadzając zgodność planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017; 

 

7) przenosi się przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE z pkt. 1.3 „Wydatki na 

programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2  przedsięwzięcie 

majątkowe” do 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” pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek" łączne nakłady finansowe 725.110,00 zł, 

limit wydatków w 2017 roku 466.000,00 zł , limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100.000,00 

zł i limit wydatków w 2020 roku na kwotę 84.000,00 zł; 
 

Tekst projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami (tekst uchwały, tabela, 

wykaz przedsięwzięć). 


