
W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian: 

 

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

2016 rok dotyczące dochodów, wydatków, przychodów 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. "Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Milanówka"  -  zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 

11.500 zł jednocześnie wprowadza się w 2018 roku limit wydatków na kwotę 11.500 zł - w 

związku z przedłużeniem fazy II realizacji zadania dotyczącej uzgodnienia przez zamawiającego 

studium w zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianie uległ 

harmonogram prac projektowych i harmonogram płatności za wykonanie poszczególnych faz 

zamówienia z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy; 

 

- 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. "Budowa garażu wraz z pomieszczeniami na ulicy Na Skraju" 

zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 38.000 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne 

nakłady finansowe o tę samą kwotę - z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia związanego z 

opracowaniem dokumentacji technicznej jest znacząco niższa niż zarezerwowane środki 

pieniężne, a także z uwagi na fakt, iż proces budowy obiektu będzie powierzony Milanowskiemu 

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zmiana opisana w tym punkcie jest 

uzasadniona; 

 

2) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta 

(ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)" zmniejsza się limit wydatków w 

2016 roku o kwotę 22.545 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę - zmiana wynika z faktu, iż wartość zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej 

zamknęła się w kwocie pozostałej po zmianie, natomiast proces budowy sieci kanalizacyjnej 

został powierzony Milanowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; 

 

3) w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej" zwiększa się limit wydatków w 

2016 roku o kwotę 33.565 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę - w związku z otrzymaniem dotacji w  wysokości 33.565 zł z WFOŚIGW; 

 



4)  usuwa się przedsięwzięcie pn. "Budowa ulicy Jerzyków" (usuwa się limit wydatków w 2016 

roku na kwotę 30.000 zł, limit wydatków w 2019 roku na kwotę 100.000 zł i łączne nakłady 

finansowe na kwotę 130.000 zł) zmiana wynika z faktu, iż podjęcie prac projektowych oraz 

budowlanych dotyczących ul. Jerzyków w sytuacji znaczącego ruchu inwestycyjnego na 

posesjach prywatnych zlokalizowanych przy ul. Jerzyków stwarza ryzyko zagrożenia trwałości 

wykonanych prac. Wobec powyższego proponuje się bieżącą konserwację zapewniającą 

bezpieczny dojazd do posesji (zarówno mieszkańcom) jak i pojazdom obsługującym budowy 

indywidualnych obiektów. Ponadto, przed rozpoczęciem prac drogowych należy wyposażyć 

wcześniej wspomniany teren w infrastrukturę wod.-kan. co wiąże się z koniecznością 

opracowania koncepcji skanalizowania tego obszaru oraz wykonaniem dokumentacji technicznej 

budowy tej sieci oraz jej realizacji; 

5) w przedsięwzięciu pn. "Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej" zmniejsza się limit 

wydatków w 2016 roku i łączne koszty finansowe o kwotę 3.800 zł - zmiana wynika z faktu, iż 

wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki. Zmianie ulega 

nazwa zadania które otrzymuje brzmienie "Budowa ulicy Jesionowej" - zmniejszono zakres 

zadania ponieważ brak możliwości realizacji przeprowadzenia procedury opracowania 

dokumentacji technicznej dotyczącej ul. Kasztanowej w warunkach obecnie obowiązujących 

(istotne ograniczenia terenowe nie dające możliwości wypełnienia wymogów technicznych dla 

dróg publicznych); 

 

6) w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury" usuwa się 

limit wydatków w 2016 roku na kwotę 100.000 zł jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady 

finansowe o tę samą kwotę - z uwagi na plan realizacji zamierzenia polegającego na opracowaniu 

koncepcji zagospodarowania terenu Milanowskiego Centrum Kultury (Teatr Letni) w roku 2017; 

 

7) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Fiderkiewicza" zmniejsza się limit wydatków w 

2016 roku o kwotę 2.125 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą 

kwotę - zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż 

zarezerwowane wcześniej środki; 

 

8) przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa)" otrzymuje 

brzmienie "Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego) - zmiana 

spowodowana jest rozszerzeniem zakresu wykonania zadania do ulicy Wojska Polskiego - 

dostosowano do projektu budżetu na 2017 rok; 

 

9) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Lipowej" zmniejsza się limit wydatków w 2016 

roku o kwotę 4.299 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - 

zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane 

wcześniej środki; 

 

 

 

 

 



10) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Olszowej" zmniejsza się limit wydatków w 2016 

roku o kwotę 3.155 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - 

zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia jest niższa niż zarezerwowane 

wcześniej środki; 

 

11) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska" 

zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 1.890 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne 

nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu, iż wartość udzielonego zamówienia 

jest niższa niż zarezerwowane wcześniej środki. 

 

 

 

 

 
 


