
     Milanówek, 15.12.2016 r. 

 

 

AUTOPOPRAWKA NR 1  DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA MILANÓWKA 

W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MILANÓWKA 

NA LATA 2017-2024 

 

 

- 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 bieżących: 
 

1) wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa 

Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF" na lata 2017-2018, łączne koszty finansowe w wysokości 

43.400 zł , limit wydatków w 2017 roku w kwocie 20.780 zł oraz limit wydatków w 2018 roku w 

kwocie 22.620 zł - w związku z informacją o dofinansowanie ww. projektu; 

 

- 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) 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 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 2016 roku; 

 

 

- 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"  -   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; 

 

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

2016 - 2017, łączne nakłady finansowe w kwocie 77.000 zł,  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) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Budowa ulicy Jeżyków" limit wydatków w 2019 roku na 

kwotę 100.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na kwotę 130.000,00 zł - doprowadzając 

zgodność planu pomiędzy rokiem 2016 i 2017; 

 

3)  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; 

 

4) w przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja Willi Waleria" usuwa się limit wydatków w 2017 roku 

na kwotę 100 000 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - 

zgodnie z wnioskiem z dnia 6 grudnia 2016 roku Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta 

Milanówka. 
 

 

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

wykaz przedsięwzięć). 
 


