
UCHWAŁA NR XXII/178/16 
Rady Gminy i Miasta Odolanów 

 z dnia 21 października 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. 
- Uchwałą nr XIX/148/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11.07.2016 r. 
- Uchwałą nr XXI/155/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05.09.2016 r. 

- Uchwałą nr XXI/172/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 07.10.2016 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. 

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 

Dodano przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja miasta Odolanowa” – przedsięwzięcie realizowane 

będzie w latach 2016 – 2017. W roku 2016 planowane jest wyłonienie wykonawcy na 

przygotowanie aktualizacji programu rewitalizacji. Rozpoczęcie prac nastąpi niezwłocznie po 

wyłonieniu wykonawcy, a program rewitalizacji opracowany ma zostać do końca czerwca 2017 

roku. Gmina aplikuje o przyznanie dofinansowania na realizację projektu „Aktualizacja Lokalnego 

Programu Rewitalizacji miasta Odolanowa na lata 2017 – 2022”. Konkurs organizuje 

Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. 


