
UCHWAŁA Nr 222/XXII/12 
RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 29 listopada 2012r. 
 

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art.  228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),  
w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych - 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 tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po 
zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2012 rok. Ponadto uległy zmianie wartości 
przedstawione w WPF w taki sposób, aby zachować zgodność z danymi w WPF  
z przedstawionymi w projekcie WPF na lata 2013-2021.  
 
Przedsięwzięcia: 
W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące 
zmiany:  
 
- w części 1 c, w przedsięwzięciach majątkowych: 
- (pozycja 15) w zadaniu "Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skośna  
i Kościół - Urocza)" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2012 roku  
o kwotę 44 300 zł; 
- (pozycja 16) w zadaniu "Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska - Podleśna)" zmniejsza 
się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2012 roku o kwotę 24 300 zł; 
- (pozycja 17) w zadaniu "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej" zmniejsza 
się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2012 roku o kwotę 9 800 zł; 
- (pozycja 20) w zadaniu "Przebudowa ulicy Letniczej" zmniejsza się łączne nakłady 
finansowe i limit wydatków w 2012 roku o kwotę 11 400 zł; 
- (pozycja 22 i 23) w zadaniach " Zagospodarowanie parku Lasockiego" i "Zagospodarowanie 
amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza" ulega zmianie nazwa jednostki realizującej zadania  
z Referatu TOM na Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią; 
- (pozycja 25) w zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska - 
Piotra Skargi) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 20 000 zł oraz limity wydatków  
w 2013 roku o 180 000 zł jednocześnie likwiduje się limity wydatków w 2015 roku o 160 000 
zł, planuje się wykonanie zadania do 2013 roku;   
- (pozycja 26) w zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa - 
Smoleńskiego) zmniejsza łączne nakłady finansowe o 37 900 zł oraz limity wydatków w 2013 
roku o 37 900;   
- (pozycja 27) w zadaniu "Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej)" 
zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2012 roku o kwotę 7 700 zł; 
- (pozycja 28) w zadaniu "Wykupy gruntów" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 
wydatków w 2012 roku o kwotę 57 491 zł; 

- w części 2, w przedsięwzięciach bieżących: 
- (pozycja 27 i 28) w zadaniu "Schronisko dla zwierząt" likwiduje się plan  w latach 2014-
2015 na łączne nakłady finansowe 180 000 zł i zaplanowany w latach 2012-2013 na łączne 
nakłady finansowe 180 000 zł z uwagi na to, iż umowa ze schroniskiem zawierana jest na rok 
budżetowy; 
- (pozycja 39) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków w 2013 roku o kwotę 
1795 zł na usługi ubezpieczeniowe w Straży Miejskiej; 
- (pozycja 59) dokonuje się zmiany w zadaniu "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmujące rejon pomiędzy  
ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą miasta, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową", likwiduje się limit 
wydatków w 2012 roku, zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 20 000 zł oraz 
wprowadza się limit wydatków w 2014 roku na kwotę 30 000 zł; 
- (pozycja 60) dokonuje się zmiany w zadaniu "Opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku", likwiduje się limit 
wydatków w 2012 roku, zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 16 000 zł oraz 
wprowadza się limit wydatków w 2014 roku na kwotę 26 000 zł. 
          Przewodnicząca 
              Rady Miasta Milanówka 
 
                  mgr Maria Sobczak 


