
UCHWAŁA NR XXVI/219/17 
Rady Gminy i Miasta Odolanów 

 z dnia 20 lutego 2017 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 2016, poz. 1870 ze zmianami)  Rada Gminy i Miasta 
Odolanów uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale nr XXV/204/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

 
1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/204/15 z dnia 29 grudnia 2016 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 XXV/204/16 z dnia 29 grudnia 2016 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 2014 - 2016 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetów poszczególnych lat 
-  dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej; 
- dla lat 2018 - 2031 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki 
oraz korekty merytoryczne. 
 
Zmiany w planie roku 2017 
 
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 
 
Zmieniono zakres przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji miasta. Opracowywanym programem 
rewitalizacji planuje się objąć również tereny zamiejskie, stąd rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia 
do obszaru całej gminy. Na opracowanie programu rewitalizacji uzyskano dofinansowanie ze 
środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, w związku z tym 
przedsięwzięcie przeniesiono z części 1.3 do części 1.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF. 
 
Uszczegółowiono zakres prac przedsięwzięcia dotyczącego Rewitalizacji kościoła 
poewangelickiego. Zabytek pełnić będzie rolę obiektu wielofunkcyjnego wykorzystywanego na 
cele kultury, sztuki i edukacji. Zagospodarowane zostanie otoczenie. 
 
W zadaniach z zakresu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano następujących 
zmian:  

 Przesunięto między latami limity zobowiązań dla przedsięwzięcia Przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 445  Ostrów Wielkopolski – Odolanów w zakresie wykonania ścieżki 
rowerowej. 

 Zmniejszono limity zobowiązań w latach 2018 – 2019 dla przedsięwzięcia Budowy ścieżek 
rowerowych.  



 Zwiększono limity zobowiązań w latach 2018 – 2019 dla przedsięwzięcia Budowy ścieżek  
 rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie.  

 Zmniejszono limit zobowiązań w roku 2017 dla zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego  
w gminie. 

 Uszczegółowiono zakresy zadań termomodernizacyjnych dotyczących obiektów 
publicznych.  
W pierwszej kolejności realizowana będzie termomodernizacja obiektów oświatowych 
wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii i obejmie budynki pięciu szkół 
podstawowych na terenie gminy (Garki, Tarchały Wielkie, Nabyszyce, Uciechów, Huta). 
Następnie planowana jest termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. 
Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z wymianą źródeł ciepła oraz termomodernizacja 
ratusza w Odolanowie. Zmieniono limity zobowiązań dla poszczególnych zadań zgodnie z 
przewidywanymi harmonogramami realizacji rzeczowej przedsięwzięć. 

 


