
                     Załącznik nr 2 do Zarządzenia
                                                                                                                            Burmistrza Miasta Orzesze  

nr VII/50/2015 z dnia 26.03.2015

Objaśnienia
do uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Zmiany  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Miasta  Orzesze  nastąpiły  na  skutek 
zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  oraz  budżecie  na  rok  2015  wprowadzonych 
Uchwałami  Rady  Miejskiej  oraz  Zarządzeniami  Burmistrza  w  okresie  od   
20 lutego do 26 marca 2015r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognoz na lata 
2015-2022  ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1.W zakresie prognozy na rok  2015:
a) zwiększenie planu dochodów ogółem , w tym dochodów bieżących o 760 002zł,w tym z 
subwencji  ogólnej  o 597 475zł,  w tym z tytułu dotacji  i  środków przeznaczonych na cele 
bieżące o 162 527zł, 
b) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 760 002zł, w tym zwiększenie wydatków 
bieżących  o kwotę    750 002zł ,w tym zwiększenie wydatków majątkowych  o 10 000zł,
c) zwiększenie wolnych środków o 1 627 000zł, w tym na pokrycie deficytu o 1 087 000zł,
d) zmniejszenie kredytu o 1 627 000zł, w tym na pokrycie deficytu o 1 087 000zł,
e) zmniejszenie  kwoty długu o 1 627 000zł,
f) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 2 608zł,
g) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o 349 731zł,
h) zwiększenie  nowych wydatków inwestycyjnych o 10 000zł.

2.W zakresie prognozy na rok  2019:
a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących  o 187 000zł,
b)  zwiększenie  deficytu   budżetu  o  187  000zł,  sfinansowanego  przychodami  z  tytułu 

kredytów i pożyczek,
c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 187 000zł.

3.W zakresie prognozy na rok  2020:
a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących  o 500 000zł,
b)  zwiększenie  deficytu   budżetu  o  500  000zł,  sfinansowanego  przychodami  z  tytułu 

kredytów i pożyczek,
c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 500 000zł.

4.W zakresie prognozy na rok  2021:
a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących  o 300 000zł,
b) zmniejszenie nadwyżki  budżetu o 300 000zł,w tym na spłatę kredytów i pożyczek
 c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 300 000zł.

5.W zakresie prognozy na rok  2022:
a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących  o 640 000zł,
b) zmniejszenie nadwyżki  budżetu o 640 000zł ,w tym na spłatę kredytów i pożyczek,
c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 640 000zł.
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