
UCHWAŁA NR XIX/148/16 
Rady Gminy i Miasta Odolanów 

 z dnia 11 lipca 2016 roku 
 

 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami)  Rada Gminy  
i Miasta Odolanów uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale nr XIV/104/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienionej: 
- Uchwałą nr XV/110/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12.02.2016 r. 
- Uchwałą nr XVII/128/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.05.2016 r. 
- Zarządzeniem nr 71/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29.06.2016 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej  
z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



Uzasadnienie 
 

Dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany uchwały budżetowej powodują 

konieczność dostosowania wartości ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 Mając powyższe na uwadze powyższe zmiany, podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

celowe i uzasadnione 

Objaśnienie przyjętych wartości 

 

Przy opracowywaniu Prognozy przyjęto następujące założenia: 

-  dla lat 2013 - 2015 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetów poszczególnych lat 

-  dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej; 

- dla lat 2017 -2031 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne 

wskaźniki oraz korekty merytoryczne. 

 

Zmiany w planie roku 2016 

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą są dostosowaniem wartości przyjętych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnych wielkości wynikających z uchwały 

budżetowej na rok 2016 zgodnie z dyspozycją art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

Zmiany w planie wydatków bieżących w zakresie obsługi zadłużenia 

W roku 2016 zmniejszono plan wydatków związanych z obsługą kredytów, pożyczek  

i wyemitowanych obligacji komunalnych z tytułu odsetek od tych zobowiązań. 

Uzasadnieniem dla zmniejszenia planu wydatków jest sytuacja makroekonomiczna oraz  

kształtowanie się stóp procentowych WIBOR poniżej 2 punktów procentowych. Umowy na 

emisję obligacji i umowy kredytowe zawarte przez Gminę Odolanów przewidują 

oprocentowanie zadłużenia pozostałego do spłaty w oparciu o stawki WIBOR i odpowiednią 

marżę. Szczegółowej analizie poddano kształtowanie się wydatków na obsługę zadłużenia   

w pierwszym półroczu roku 2016 oraz możliwe warianty  obciążenia wydatkami w drugim 

półroczu zarówno w odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych i planowanych do 

zaciągnięcia. Przyjęty limit wydatków na rok 2016 zapewnia bezpieczne finansowanie obsługi 

zadłużenia w bieżącym roku. Mając na względzie bezpieczeństwo planowania w długim 

okresie czasu nie zmniejszono planowanych wydatków na obsługę zadłużenia w pozostałych 

latach objętych prognozą pomimo przewidywanego zmniejszenia wydatków. 

  



Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych 

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów 

ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.  

Inwestycje (wydatki majątkowe) 

W kwotach wydatków majątkowych ujęto te, które zawarto w załączniku dotyczącym 

przedsięwzięć oraz te, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym 

nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć, a także wydatki majątkowe 

dotacyjne. 

Zmiany w wykazie przedsięwzięć 

Przedsięwzięcie pn: Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów realizowane będzie przez 

spółkę prawa handlowego – Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Gmina i Miasto 

Odolanów posiada 100% udziałów w spółce. W roku 2015 opracowano dokumentację 

projektową na jego realizację. Dokumentacja zostanie wniesiona aportem do Spółki.  

Aplikować o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych będzie Spółka. W związku 

z tym usunięcie przedsięwzięcia z Wykazu przedsięwzięć do WPF jest uzasadnione. 

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 796291P 

Kaczory – Gliśnica – budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku ok 

2 km i wydłużono okres realizacji do roku 2018.  

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie Rewitalizacja kościoła poewangelickiego  

w Odolanowie.  

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie Uporządkowanie gospodarki wodami 

opadowymi na terenie Odolanowa. Ze z względu na znaczną destrukcję kanalizacji 

deszczowej i nawierzchni ulic w mieście zadania w zakresie odwodnienia będą  kompleksowo 

realizowane wraz z inwestycjami drogowymi.  

Dodano przedsięwzięcie pn.: Wyposażenie palcówek oświatowych w Gminie i Mieście 

Odolanów w sprzęt edukacyjno – dydaktyczny. Gmina aplikuje do Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego o przyznanie środków na doposażenie szkół. Celem 

projektu jest zwiększenie atrakcyjności nauczania, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu  

w edukacji na wszystkich szczeblach w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Odolanów. Ustalony limit wydatków obejmuje wkład własny w realizację projektu. Na 

realizację zadania można pozyskać środki w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. 

 


