
 

UCHWAŁA  Nr  190/XVIII/12 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 26 czerwca  2012 roku 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

          Wiceprzewodniczący  

       Rady Miasta Milanówka 

 

                                                                                                       Karol Wójcik      

 

 

 

 

 

 



Objaśnienie 
W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” zaktualizowano informacje  

na 2012 rok dotyczące dochodów, wydatków tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach 

w budżecie Miasta Milanówka na 2012 rok.  

W rubryce 1.2.2.- dochody majątkowe, w tym środki z UE dokonano zmian w wysokości środków 

planowanych do pozyskania w kolejnych latach (począwszy od w 2012 roku gdzie wpisano kwotę 

środków wynikającą z uzyskanej już refundacji wydatków związanych z realizacją 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 (dotychczas nastąpiła refundacja wydatków poniesionych ze środków 

własnych gminy w ramach Projektu od 1 stycznia 2007 r. do końca listopada 2011 roku). Łączna 

kwota ww. środków planowana do pozyskania w latach 2012-2015 pozostaje bez zmian.  

 

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

zmiany:  

 

- w części 1 c, w przedsięwzięciach majątkowych, dopisuje się pozycje od 10 do 27, w latach 2012-

2015 na łączną kwotę 7 263 900 zł,  w tym: 

 

- (od pozycji 10 do pozycji 16 oraz pozycja 20 i 27) na przebudowę ulic: Gospodarskiej, Szkolnej, 

Zachodniej, Spółdzielczej, Wylot, Głowackiego, Leśny Ślad,  Letniczej i Wiatracznej w celu 

poprawy stanu technicznego  dróg  gminnych,  w  latach  2012 - 2015  na  łączną kwotę nakładów 

finansowych  5 267 000 zł; 

 

- (pozycja 17) na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej w latach 2012-2014  

na łączną kwotę 180 000 zł; 

 

- (pozycja 18) na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w latach 2012-2013 na łączną kwotę nakładów 

finansowych 100 000 zł; 

 

- (pozycja 19) na  zadanie pn. „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu 

oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej"  

w latach 2012-2013 na łączną kwotę nakładów finansowych 270 000 zł; 

 

- (pozycja 21) na przebudowę budynku dworcowego i adaptację poczekalni na peronie PKP  

w latach 2012-2013 na łączną kwotę nakładów finansowych 440 000 zł; 

 

- (pozycja 22 i pozycja 23) na zagospodarowanie parku Lasockiego oraz amfiteatru przy ulicy 

Fiderkiewicza w latach 2012-2014 na łączną kwotę  nakładów finansowych 261 000 zł; 

 

- (pozycja 24) na modernizację kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w latach 2012-2013 na łączną 

kwotę nakładów finansowych 505 000 zł; 

 

- (pozycja 25 i pozycja 26) na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Brzozowej oraz Piotra 

Skargi w latach 2012-2015 na łączną kwotę nakładów finansowych 240 900 zł. 

 
Przedsięwzięcia wykazywane w częściach 1a i 2 załącznika do uchwały pozostają bez zmian. 

 

           Wiceprzewodniczący  

       Rady Miasta Milanówka 
 

                                                                                                                 Karol Wójcik      


