
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej 
Orzesze Nr  XXV /286/16 z dnia 13 października 2016r.

Objaśnienia
do uchwały w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

W ramach przedsięwzięć  ujętych w załączniku nr 2  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły poniższe zmiany:

1) w wydatkach na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych

- wydatki bieżące

a)  w  ramach  zadania  „Akademia  Twórczego  Ucznia”  zwiększono  łączne  nakłady,  limit 
zobowiązań o 2007,07zł, zwiększono limit  wydatków w roku 2017 o kwotę 1 232,06zł oraz 
w roku 2018 o 775,01zł  w związku z otwarciem ofert  złożonych w ramach ogłoszonego 
przetargu, 

b)  w ramach zadania „Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu  
OSP Orzesze - Przystań dla młodych”  zmniejszono limit wydatków w roku 2016 o 10 000zł, 
na rzecz zwiększenia  limitu wydatków w roku 2017,

c)  w ramach  zadania  „Stworzenie  Orzeskiego  Centrum Możliwości  rewitalizacji  obiektu  
OSP Orzesze -  Klub Integracji  Społecznej”   zmniejszono limit  wydatków w roku 2016  
o 10 000zł, na rzecz zwiększenia  limitu wydatków w roku 2017, 

- wydatki majątkowe

a) w ramach zadania „Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych – rewitalizacja  
obiektu OSP Orzesze”  zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 
roku 2016 o kwotę 20 000zł w związku z koniecznością zlecenia sporządzenia wniosku o 
dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

a)  w  ramach   zadania   „Opracowanie  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  
przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap II: Królówka" 
przedłużono lata  realizacji  o  rok do 2017r.,  zmniejszono limit  wydatków w roku 2016 o 
7 195,50zł, wprowadzono  limit wydatków w roku 2017 w wysokości 7 195,50zł w związku z 
koniecznością podpisania aneksu do umowy wydłużający termin realizacji zadania z uwagi na 
konieczność powtórzenia procedury uzyskania zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie 
gruntów leśnych na cele nieleśne, 



b)  w  ramach   zadania   „Opracowanie  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  
przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory-
kopalnia piasku " przedłużono lata realizacji o rok do 2017r., zmniejszono limit wydatków w 
roku  2016  o  10 024,50zł,  wprowadzono   limit  wydatków  w  roku  2017  w  wysokości 
10 024,50zł w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy wydłużający termin 
realizacji zadania z uwagi na konieczność powtórzenia procedury uzyskania zgody Ministra 
Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne,


