
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej 
Orzesze Nr VIII/85/15 z dnia 21 maja 2015r.

Objaśnienia
do uchwały w sprawie 

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 związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków europejskich

w związku z nową perspektywą finansowania w ramach środków unijnych na lata 2014-2020

- wydatki majątkowe 

a) wprowadza się nowe zadanie  pod nazwą „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia  
ulicznego  w  Mieście  Orzesze”  lata  realizacji  2015-2016, o  łącznych  nakładach i  limicie 
zobowiązań w wysokości 360 000zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 30 000zł, 
roku  2016  –   330  000zł  (realizacja  zadania  w  ramach  Zintegrowanych  Inwestycji 
terytorialnych planowane dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych,  wymiana opraw 
celem obniżenia zużycia energii),

b)  wprowadza  się  nowe  zadanie  pod  nazwą „Stworzenie  Orzeskiego  Centrum  Usług  
Społecznych  -  rewitalizacja  obiektu  OSP Orzesze”  lata  realizacji  2015-2016, o  łącznych 
nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 1 840 000zł, limicie wydatków roku 2015 w 
wysokości 40 000zł, roku 2016 –  1 800 000zł (realizacja zadania w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji terytorialnych planowane dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w celu 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych).

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe 

- wydatki bieżące

a)  wprowadza się nowe zadanie  pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny  
obszar  funkcjonalny  powiatu  mikołowskiego  poprzez  wzmocnienie  mechanizmów  
efektywnej  współpracy  JST” lata  realizacji  2015-2016, o  łącznych  nakładach i  limicie 
zobowiązań w wysokości 42 852 zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 32 250zł, roku 
2016 –  10 602zł,

b) wprowadza się nowe zadanie  pod nazwą „Remont dróg gminnych”  lata realizacji 2015-
2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 715 000zł, limicie wydatków 
roku  2015  w wysokości  15  000zł,  roku  2016  –  700  000zł  celem poprawy jakości  dróg 
gminnych (realizacja zadania w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych).

- wydatki majątkowe

c)  wprowadza  się  nowe  zadanie   pod  nazwą „Rozbudowa  Szkoły  Podstawowej  nr  8
 w Orzeszu-Mościska o część przedszkolną” lata realizacji 2015-2017, o łącznych nakładach 
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i limicie zobowiązań w wysokości 1 450 000zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości  
50 000zł, roku 2016 – 700 000zł oraz roku 2017 – 700 000zł  w celu podniesienia jakości 
podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji.
Powyższa  zmiana  spowoduje  konieczność  wpisania  w  koszty  poniesionych  w  2013r. 
wydatków w wysokości 14 452,50zł na opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły z 
uwagi na zmianę koncepcji realizacji powyższego zadania.

d) w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią do lekkoatletyki przy  
Zespole  Szkół  w  Orzeszu” zmniejszono  łączne  nakłady  oraz  limit  zobowiązań  
o 100 000zł, zmniejszono limit wydatków roku 2015  o 100 000zł w związku z podpisaniem 
umowy z wykonawcą,

e)  wykreślono z  przedsięwzięć  zadanie „Budowa  szatni  na  boisku  w  Orzeszu  przy  
ul. Bukowina” z uwagi na zmianę koncepcji realizacji zadania (budowa szatni kontenerowej 
realizowane jako zadanie jednoroczne).

Powyższa  zmiana  spowoduje  konieczność  wpisania  w  koszty  wydatków  inwestycyjnych 
poniesionych w 2005r. w wysokości 30 468,30zł na  opracowanie dokumentacji projektowej.

f)  wprowadza  się  nowe  zadanie  pod  nazwą „Opracowanie  studium  wykonalności 
rewitalizacji  linii  kolejowych  połączenia  Orzesze  Jaśkowice-Oświęcim” lata  realizacji 
2015-2016, o  łącznych  nakładach i  limicie  zobowiązań  w  wysokości  41  700zł,  limicie 
wydatków roku 2016 w wysokości 41 700zł 
Środki  zaplanowano  na  udzielenie  dotacji  celowej  na  inwestycję  dla  PKP  Polskie  Linie 
Kolejowe S.A. celem rozwoju transportu regionalnego.

 


