
UCHWAŁA NR XXIV/199/16 
Rady Gminy i Miasta Odolanów 
 z dnia 24 listopada 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 ze zmianami) 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. 
- Uchwałą nr XXII/178/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.10.2016 r. 
- Uchwałą nr XXIII/187/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10.11.2016 r. 
 
 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

 

1. § 2. Uchwały otrzymuje brzmienie: 
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów  wartościowych oraz 
zaciągniętych kredytów i pożyczek: 
1. w roku 2016 zostanie sfinansowana przychodami z wolnych środków jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 

2. w roku 2017 zostanie sfinansowana przychodami z planowanej emisji papierów 

wartościowych oraz przychodami z kredytów i pożyczek, 

3. w latach 2018-2031 zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową. 
 

2. 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. 

 

3. 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.: „Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej 
i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” – przedsięwzięcie realizować będzie jako Lider Miasto 
i Gmina Kępno, Gmina i Miasto Odolanów jest partnerem projektu. W wyniku realizacji 
przedsięwzięcia powstanie platforma ułatwiająca obsługę Klientów urzędów. 
Zwiększono limit zobowiązań w roku 2017 na realizację zadania Modernizacji dworca PKP i jego 
otoczenia wraz z adaptacją na dzienny dom pobytu Senior Wigor. 
Zmniejszono limity zobowiązań na przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na 
ulicy Nowej, Piszczygłowy w Odolanowie i Strumykowej w Tarchałach Wielkich” do wysokości 
poniesionych nakładów na zadanie. 


