
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej 
Orzesze Nr X/116/15 z dnia 11 sierpnia 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 pozostałe 
- wydatki bieżące

a)  wprowadza się  nowe zadanie  pod nazwą „Opracowanie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka,  
etap III – sołectwo Woszczyce”  lata  realizacji  2015-2017, o łącznych nakładach i  limicie 
zobowiązań w wysokości 34 440 zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 15 000zł, roku 
2016 –  10 000zł, roku 2017-9 440zł,

b) zadanie „Remont dróg gminnych” przeniesiono do wydatków majątkowych,

c) w ramach  zadania  „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2" zmniejszono 
łączne nakłady i limit zobowiązań o 469 738zł, zmniejszono limit wydatków roku 2015 o 97 
862zł, roku 2016 o 234 869zł oraz roku 2017 o 137 007zł.

- wydatki majątkowe

c) wprowadza się nowe zadanie  pod nazwą „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz  
z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina” lata 
realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 430 000 000zł, 
limicie wydatków roku 2015 w wysokości 30 000zł, roku 2016 –   400 000zł.  
Przesunięcie realizacji zadania w następnym roku spowodowane jest możliwością ubiegania 
się  o  dofinansowanie  z  Programu Modernizacji  Infrastruktury Sportowej  w wysokości  do 
50%.

d) wprowadza się nowe zadanie  pod nazwą „Budowa placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów” 
lata realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 250 000zł, 
limicie wydatków roku 2015 w wysokości 30 000zł, roku 2016 –   220 000zł.
Przesunięcie realizacji zadania w następnym roku spowodowane jest możliwością ubiegania 
się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w wysokości do 33%. 

e) w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3  w Orzeszu -  
Gardawicach” zmieniono nazwę poprzez dopisanie  „wraz z bieżnią” ,  zwiększono łączne 
nakłady i limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2016  o 85 000zł.

f) w ramach zadania  „Remont dróg gminnych” zmieniono nazwę na „Przebudowa drogi  
gminnej - ul. Świętojańskiej w Orzeszu”

g) wprowadza się nowe zadanie  pod nazwą „Opracowanie dokumentacji 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 
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