
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  XXIV /279/16 
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 września 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)  wprowadzono nowe zadanie „Akademia Twórczego Ucznia” lata realizacji 2016-2018 o 
łącznych nakładach 235 434,86zł i limicie zobowiązań  202 913,91zł, limicie wydatków w 
roku 2016 53 690zł, w roku 2017 100 083,91zł, w roku 2018 49 140zł 
Projekt realizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach 
RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- wydatki majątkowe

a)  w  ramach  zadania  „Budowa,  przebudowa  infrastruktury  aktywnego  wypoczynku  w  
Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”   zmniejszono łączne nakłady, 
limit  zobowiązań  oraz  limit  wydatków  w  roku  2016  o  kwotę  10 523,00zł  w  związku  z 
wyborem wykonawcy  oraz  podpisaniem umowy a  także  zmieniono  nazwę  na  ”Budowa,  
przebudowa  niekomercyjnej  infrastruktury  turystycznej  lub  rekreacyjnej  w  Orzeszu  w  
ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”

b) w ramach zadania  „Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych – rewitalizacja  
obiektu OSP Orzesze”  zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków 
w roku 2016 o  kwotę  21 350,00zł  w związku  z  wyborem wykonawcy  oraz  podpisaniem 
umowy

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

a) wprowadza się nowe zadanie  pod nazwą „Remont ciągu drogowego nr S5310 ul. Żorska  
w Orzeszu”  w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim  lata realizacji 2016-2017, o 
łącznych  nakładach,  limicie  zobowiązań  oraz  limicie  wydatków  roku  2017  w wysokości 
1 147 500,00zł.  
Zabezpieczenie  środków na udzielenie  pomocy finansowej na współfinansowanie remontu 
drogi  powiatowej  konieczne  jest  z  uwagi  na  możliwość  ubiegania  się  przez  Powiat 
Mikołowski  o  dofinansowanie  ze  środków   Programu  Rozwoju  Gminnej  i  Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019



- wydatki majątkowe

a)  w ramach zadania  „Budowa skateparku w Orzeszu”   zmniejszono łączne nakłady, limit 
zobowiązań oraz limit  wydatków w roku 2016 o kwotę 8 850,00zł w związku z wyborem 
wykonawcy oraz podpisaniem umowy


