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                            Załącznik nr 2 do Zarządzenia 
                                                                                                                            Burmistrza Miasta Orzesze   

nr VII/171//2015 z dnia 17.09.2015r. 
     

 
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 12 sierpnia 2015r. 
do 17 września 2015r. 
 
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognoz na lata  2015-
2019  ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności: 
 
1.W zakresie prognozy na rok  2015: 
a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 782 712zł, 
b)zwiększenie planu dochodów bieżących o 766 446,6zł, w tym z podatków i opłat  

o 664 435zł, w tym z subwencji ogólnej o 50 000zł, w tym z tytułu dotacji i środków 
przeznaczonych na cele bieżące o 52 011,60zł,  

c)zwiększenie planu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji i środków 
przeznaczonych na inwestycje o 16 265,40zł, 

d) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 124 712zł, w tym zwiększenie wydatków 
bieżących  o kwotę    139 616zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych  o 14 904zł, 

e) zmniejszenie deficytu budżetu o 658 000zł, 
f) zmniejszenie przychodów budżetu, w tym kredytów i pożyczek, w tym na pokrycie 

deficytu o 658 000zł, 
g) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 17 684zł, 
h) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy  

o finansach publicznych o 10 024,50zł, z tego bieżących  o 10 024,50zł, 
i) zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o 50 404zł, zwiększenie wydatków 

majątkowych w formie dotacji o 60 500zł, 
j)  zmniejszenie kwoty długu o 658 000zł. 
 
2.W zakresie prognozy na rok  2016: 
a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących  o 190 000zł, 
b) zwiększenie deficytu  budżetu o 190 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu 

kredytów i pożyczek, 
c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 190 000zł. 
d) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy 

 o finansach publicznych, z tego bieżących o 10 024,50zł, 
e)  zmniejszenie kwoty długu o 468 000zł. 
 
3.W zakresie prognozy na rok  2017: 
a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 200 000zł,  
b) zwiększenie deficytu  budżetu o 200 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu 

kredytów i pożyczek, 
c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 200 000zł. 
d)  zmniejszenie kwoty długu o 200 000zł. 
 
 



4.W zakresie prognozy na rok  2018: 
a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 200 000zł,  
b) zwiększenie deficytu  budżetu o 200 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu 

kredytów i pożyczek, 
c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 200 000zł, 
d)  zmniejszenie kwoty długu o 68 000zł. 
 
4.W zakresie prognozy na rok  2019: 
a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym bieżących o kwotę 68 000zł,  
b) zwiększenie deficytu  budżetu o 68 000zł, sfinansowanego przychodami z tytułu kredytów  

i pożyczek, 
c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 68 000zł. 
 
 


