Objaśnienie
W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:
1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na
2017 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po
zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2017 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 majątkowych:
- w przedsięwzięciu pn. „Budowa ulicy Jesionowej", przenosi się limit wydatków z 2017 roku na
2018 rok w kwocie 450.000,00 zł - zmiana wynika z faktu przedłużającej się procedury
uzgodnień dokumentacji technicznej przebudowy ul. Jesionowej. Z uwagi na fakt, iż termin
uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji jest na ten moment trudny do
określenia, możliwość realizacji tej inwestycji w roku 2017 staje się nieosiągalna, w związku
z tym proponuje się przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2018;
- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza", przenosi się limit wydatków z 2017
roku na 2018 rok w kwocie 242.288,00 zł - zmiana wynika z faktu przedłużającej się procedury
uzgodnień dokumentacji technicznej przebudowy ul. Fiderkiewicza. Z uwagi na fakt, iż termin
uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji jest na ten moment trudny do
określenia, możliwość realizacji tej inwestycji w roku 2017 staje się nieosiągalna, w związku
z tym proponuje się przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2018;
- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Parkowej", wprowadza się limit wydatków w 2017
roku w kwocie 2.342.288,00 zł oraz usuwa się limit wydatków w 2019 roku w kwocie
1.800.000,00 zł, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 542.288,00 zł - zmiana wynika
w części z faktu braku możliwości realizacji w roku 2017 inwestycji obejmujących przebudowy
ulic: Fiderkiewicza, Uroczej i Jesionowej, a także z faktu, iż trwają prace związane
z modernizacją ul. Północnej, natomiast postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy
przebudowy ul. Krasińskiego (na odc. pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Wojska Polskiego) jest
w toku – dokonanie przebudowy ul. Parkowej stanowić będzie wypełnienie logicznego ciągu
inwestycyjnego (powiązanego z ulicami Północną i Krasińskiego);

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Uroczej", przenosi się limit wydatków z 2017 roku
na 2018 rok w kwocie 450.000,00 zł - zmiana wynika z faktu przedłużającej się procedury
uzgodnień dokumentacji technicznej przebudowy ul. Uroczej. Z uwagi na fakt, iż termin
uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji jest na ten moment trudny do
określenia, możliwość realizacji tej inwestycji w roku 2017 staje się nieosiągalna, w związku
z tym proponuje się przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2018.

