Uchwała Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2015 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), Rada
Miejska Kościana uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/20/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie
uchwały budżetowej na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:
1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.024.614,00 zł, tj. do
kwoty 76.645.642,14zł, z tego na:
- dochody bieżące w kwocie 71.873.074,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.772.568,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej
Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3) W paragrafie 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi w kwocie 125.296,95 zł.”;
4) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.206.550,15 zł , tj. do
kwoty 78.225.658,29 zł, z tego na:
- wydatki bieżące w kwocie 68.775.701,18 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 9.449.957,11 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
5) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej
Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości
264.544,00 zł.”;
7) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
8) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po
dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
9) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt w kwocie 1.580.016,15 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji
i wolnymi środkami”;
10) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.675.936,15 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8”;
11) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy
Miejskiej Kościan w 2015 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik
nr 5 do niniejszej uchwały.
12) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy
Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2015 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej
uchwały.
13) Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
600.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 781.936,15 zł z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w wysokości 451.083,15 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana
oraz 290.853,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;
14) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie
przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
15) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 105.057,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały, w związku z czym paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 105.057,84 zł,
2) celową w wysokości 545.000,00 zł, z tego na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145.000,00 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000,00 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały nr

z dnia

Rady Miejskiej Kościana
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
W uchwale nr III/20/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie
uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się zmiany:
I. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 181.936,15 zł, która stanowi wolne
środki wynikające z różnicy między wpływami za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, a wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2014 roku.
II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.024.614,00 zł, z tego:
- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 51.688,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 4.028,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 51.981,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 74.856,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 66.530,00 zł dla projektu „Internet szerokopasmowy dla
mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” zgodnie z aneksem nr POIG.08.03.00-30-030/09-06
z dnia 08.04.2015r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 58.437,00 zł w związku z dotacja celową z Powiatu
Kościańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa monitoringu w mieście
Kościanie - etap II”,
- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 143.160,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 138.335,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75621 o kwotę 20.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80101 w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 3.900,00 zł w związku
z refundacją z Zespołu Szkół Nr 3 kosztów 2/18 etatu nauczyciela wychowania fizycznego
zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 1,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 3.300,00 zł, w tym w Samorządowym
Przedszkolu Nr 2 o kwotę 1.800,00 zł, a w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1.500,00 zł
w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi od PZU Życie SA, przeznaczonymi na
finansowanie zadania prewencyjnego,
- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 113.847,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 800,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 64.546,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 6.291,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 1,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 222.776,00 zł w związku ze zwrotem podatku VAT
naliczonego za ubiegły rok,
- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 97,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów,
- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 41,00 zł w związku z urealnieniem planowanych
dochodów.
III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.288.296,92 zł, z tego:
- w dziale 600, rozdziale 60014 wprowadza się w kwocie 178.194,77 zł środki na dotację celową
dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3958P ul.
Kosynierów w Kościanie”,
- w dziale 630, rozdziale 63095 o łączną kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie
oznakowania obiektów turystycznych na terenie miasta Kościana łącznie z drogą krajową, na media
w obiekcie wieży ciśnień po zakończeniu części inwestycyjnej w obiekcie oraz na zakup
wyposażenia w wieży ciśnień, związanego m.in. z bezpieczeństwem przeciwpożarowym,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 210.807,00 zł na realizacje zadania pn. „Internet
szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”. Zwiększa się środki
z przeznaczeniem na sygnał internetowy, którego koszt po zakończeniu realizacji projektu będzie
ponoszony z budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Zwiększa się także środki na realizację wydatku
związanego ze szkoleniami dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wydatek ze środków własnych zostanie zrefundowany po rozliczeniu końcowym projektu. Ponadto
środki zostaną przeznaczone na administrowanie siecią po okresie zakończenia projektu.
- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 58.437,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego
pn.”Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie – etap II”,
- w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 500,00 zł w celu pokrycia kosztów sporządzenia aktu
notarialnego związanego z zakupem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 o łączną kwotę 117.134,00 zł, w tym w Zespole Szkół
Nr 1 o kwotę 21.200,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu i rynien oraz przygotowanie sali
dydaktycznej do funkcjonowania klasy I, w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 55.350,00 zł
z przeznaczeniem na remont sali sportowej, w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 10.584,00 zł
z przeznaczeniem na zakup lamp, farby, szafy na odzież roboczą oraz na wymianę zaworów
i prądownic w hydrantach wewnętrznych, a także w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na remont toalety, zakup siatki do hali sportowej oraz zakup filtrów do głównego
zasilania wody,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 140.000,00 zł na realizację zadania pn.”Kształtowanie
postaw i zachowań proekologicznych przedszkolaków w mieście Kościanie”. W związku ze
sposobem przekazywania środków tylko w formie refundacji, konieczne jest zabezpieczenie
środków do poniesienia ich najpierw ze środków Gminy Miejskiej Kościan oraz na VAT, który jest
wydatkiem niekwalifikowanym,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 59.100,00 zł, w tym w Samorządowym
Przedszkolu Nr 2 o kwotę 1.800,00 zł i w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1.500,00 zł
z przeznaczeniem na zakup krzeseł ergonomicznych i stolików z zaokrąglonymi brzegami
w ramach poprawy bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej. Zwiększa się również w Samorządowym
Przedszkolu Nr 1 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienki dziecięcej
z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych, w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 o kwotę
1.800,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji CO oraz w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 o
kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na położenie kostki brukowej przed wejściem głównym
Przedszkola,

- w dziale 801, rozdziale 80120 wprowadza się w kwocie 100.000,00 zł środki na realizacje
zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego
w Kościanie” z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji umożliwiającej wnioskowanie
o kompleksową termomodernizację obiektu oraz przebudowę wybranych okien w budynku,
- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 5.000,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w celu
pokrycia kosztów związanych z organizacją „XII Ogólnopolskiej Liceliady w koszykówce
chłopców”,
- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 181.936,15 zł z przeznaczeniem na wymianę urządzeń
na placach zabaw w Kościanie, zakup materiałów do programów profilaktycznych oraz na
wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia profilaktyczne i składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 50.000,00 zł w związku z przekazaniem dotacji celowej
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie na wykonanie sieci internetowej,
- w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 50.000,00 zł w związku z planowanym wykonaniem
opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kościana”,
- w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł środki na usługę wymiany
bramek na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Kościanie,
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 70.188,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Kościanie w związku z wprowadzeniem nowej formuły naliczania podatku od nieruchomości.
IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 180.570,66 zł, z tego:
- w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 90.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska – Grodziska – Piłsudskiego Poznańska”

w związku

z oszczędnościami

powstałymi

po

przeprowadzonym

przetargu

nieograniczonym,
- w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 67.782,66 zł na dotację celową dla Powiatu
Kościańskiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Wielichowskiej w Kościanie etap II”
w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym,
- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 3.030,00 zł na realizacje zadania pn. „Internet
szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”. Zmniejsza się planowane
wydatki na opłatę do UKE z uwagi na fakt, iż CPPC uznał kwalifikowalność opłaty za pół roku
(zgodnie z okresem trwania projektu),

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 19.758,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych
„Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kościuszki” i „Budowa oświetlenia w ul.
Marciniaka” w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym.
V. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami:
- w ramach działu 600, z rozdziału 60016 do rozdziału 60014 przesuwa się kwotę 20.000,00 zł
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul.
Dworcowej i ul. Kurpińskiego” z uwagi na fakt, iż przedmiotowe ulice są drogami powiatowymi,
- w ramach działu 801, rozdziałów 80103 i 80104 i paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń w zespołach szkół i w samorządowych przedszkolach wycofuje się środki własne
i jednocześnie wprowadza się środki otrzymane z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego
przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w ramach działu 801 w Zespole Szkół Nr 2 przesuwa się kwotę 10.455,00 zł, w tym kwotę
7.155,00 zł przesuwa się między paragrafami w ramach rozdziału 80101, a kwotę 3.300,00 zł
przesuwa się z rozdziału 80110 do rozdziału 80101. Przesunięć dokonuje się w cele zabezpieczenia
środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup jednostki centralnej systemu językowego do pracowni
językowej ZS Nr 2 w Kościanie”,
- z działu 801 do działu 854 w I Liceum Ogólnokształcącym przesuwa się kwotę 1.200,00 zł
w celu zabezpieczenia środków na szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów
klas trzecich,
- w ramach działu 851, rozdziału 85153 przesuwa się między paragrafami kwotę 15.000,00 zł
w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup narkotestu”,
- w ramach działu 851, rozdziału 85154 przesuwa się między paragrafami kwotę 80.000,00 zł
w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul.
Berwińskiego”.
VI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi”
W projekcie „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”
zwiększa się w 2015 roku wydatki o kwotę 116.777,00 zł.
VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe”.
Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60013 zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł środki na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska –
Grodziska – Piłsudskiego - Poznańska”,
- w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 67.782,66 zł środki na zadanie
inwestycyjne „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa
ul. Wielichowskiej w Kościanie etap II”,
- w dziale 600, rozdziale 60014 wprowadza się w kwocie 178.194,77 zł zadanie inwestycyjne pn.
„Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3958P ul. Kosynierów w Kościanie”,
- w ramach działu 600, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania przesuwa się
z rozdziału 60016 do rozdziału 60014 zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul.
Dworcowej i ul. Kurpińskiego”. Środki na realizację zadania to kwota 20.000,00 zł,
- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 58.437,00 zł zwiększa się środki na realizację zadania
pn.”Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie – etap II”,
- w dziale 801 rozdziale 80101 w kwocie 10.455,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.
„Zakup jednostki centralnej systemu językowego do pracowni językowej Zespołu Szkół nr 2 w
Kościanie”,
- w dziale 801, rozdziale 80120 wprowadza się w kwocie 100.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.
„Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie”,
- w dziale 851, rozdziale 85153 wprowadza się w kwocie 15.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.
„Zakup narkotestu”,
- w dziale 851, rozdziale 85154 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup
urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy ul. Berwińskiego” na „Przebudowa placu zabaw
przy ul. Berwińskiego” i jednocześnie zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 40.000,00
zł,
- w dziale 851, rozdziale 85195 wprowadza się w kwocie 50.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.
„Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka
Rehabilitacyjnego w Kościanie na wykonanie sieci internetowej”,
- w dziale 900, rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 4.758,00 zł środki na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kościuszki”, a o kwotę
15.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka”.

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy
Miejskiej Kościan w 2015 roku”.
Wprowadza się wolne środki w kwocie 181.936,15 zł stanowiące nadwyżkę środków
pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.
Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 4.675.936,15 zł, rozchodów
3.095.920,00 zł.
IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2015 roku”:
- w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 67.782,66 zł dotację celową dla Powiatu
Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wielichowskiej w Kościanie etap II”,
- w dziale 600, rozdziale 60014 wprowadza się w kwocie 178.194,77 zł dotację celową dla
Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3958P ul.
Kosynierów w Kościanie”,
- w dziale 851, rozdziale 85195 wprowadza się w kwocie 50.000,00 zł dotację celową dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
na wykonanie sieci internetowej.
X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”.
W dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 181.936,15 zł wydatki z przeznaczeniem na
wymianę urządzeń na placach zabaw w Kościanie, zakup materiałów do programów
profilaktycznych oraz na wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia profilaktyczne
i składki na Fundusz Pracy.
XI. Wprowadza się zmiany w rezerwach:
Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 98.823,89 zł.
Łączna kwota ogólnej rezerwy budżetowej po dokonanej zmianie wynosi 105.057,84 zł,
a rezerwy celowej 545.000,00 zł.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga

