
 

 

 

UCHWAŁA  Nr  127/XIV/12 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 12 stycznia 2012 roku 

 

 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2012- 2021 

 

 

 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104  

z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.  Przyjętą do Uchwały Nr 120/XIII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 

2011 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2012- 2021 aktualizuje 

się zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz  

z załącznikiem do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich". 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

      Przewodnicząca  

           Rady Miasta Milanówka 

 

                                                                                 mgr Maria Sobczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienie 

W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” zaktualizowano informacje 

na 2012 rok dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i wyniku budżetu tak aby 

nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2012 rok.  

Założenie do WPF na lata 2012-2021 w zakresie dochodów majątkowych pochodzących  

ze środków UE, że dochody te będą ujęte w WPF w momencie ich wpływu na rachunek 

bankowy gminy ulega zmianie.  
 

W dniu 9 listopada 2011 roku została zawarta umowa nr POIS.01.01.00-00-259/10 pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą 

Milanówek  o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu 

infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”, w ramach działania 

1.1 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I 

„Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 

2013 do kwoty 24 169 602,39 PLN.  
 

Wobec tego, że istnieje konieczność podjęcia kolejnych czynności związanych  

z przeprowadzeniem przetargów na realizację projektu niezbędne jest wprowadzenie po 

stronie dochodów środków z budżetu UE w latach 2012-2015 (kolumna 1.2.2.), które 

umożliwią realizację tego zadania w pełnym zakresie.   
 

Przedsięwzięcia: 

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

następujące zmiany:  
 

- w części 1 pod literą c 

a)  przedsięwzięcia w pozycjach 4-8 związane z realizacją projektu: „Modernizacja 

i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” 

przenosi się do części pod literą a w pozycjach 2-6. Ponadto zwiększeniu ulegają dotychczas 

planowane środki na wykonanie tego projektu w latach 2012 - 2014. Zwiększeniu ulega 

również ilość zadań wchodzących w skład tego projektu. Po zmianach projekt ten 

realizowany będzie wg zadań wieloletnich przedstawionych w części a w pozycjach nr 2-13. 

Łączne wydatki zaplanowane w latach 2012-2014 na realizację zadań wieloletnich 

wchodzących w skład  projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury 

wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” wynoszą 28 897 557 zł.  

Wprowadzone zmiany wynikają z faktu podpisania umowy o dofinansowanie Projektu 

„Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy 

Milanówek”. Wieloletnia Prognoza Finansowa musi zostać dostosowana do harmonogramu 

rzeczowo – finansowego jaki został złożony wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz 

skorygowany w październiku 2011 roku, przed podpisaniem umowy. 

Zgodnie z planem finansowania projektu roboty związane z budową pozostałych około 16 km 

kanalizacji sanitarnej powinny zostać ukończone w 4. kwartale 2014 r., co pociąga za sobą 

konieczność zwiększenia zakresu rzeczowego robót w latach 2012-2014 w stosunku do 

dotychczasowych założeń , a tym samym zwiększenia planu środków finansowych. 

- w części 2  

a)  przedsięwzięcie w pozycji 2 związane z realizacją projektu:„ "Dofinansowanie projektu w 

ramach PO KL - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek" 

przenosi się do części 1 pod literą a w pozycji 1. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-

2013 za łączną kwotę 131 400 zł.  


