UCHWAŁA NR ...................................
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia ................................... 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XI/125/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan wprowadza się
następujące zmiany:
1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Miejskiej Kościan. Po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Kościan,
stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały. Treść załącznika po dokonanej zmianie
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr

/16 Rady Miejskiej Kościana
z dnia

2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan w
zakresie dostosowania prognozy 2016 w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz
przychodów.
Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.143.696,00 zł z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe o kwotę 8.000,00 zł w związku z
dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej
realizacji nowego zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.629.360,07 zł, w tym o kwotę 73.971,07 zł wydatki
na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. O kwotę 320.150,00 zł zwiększa się wydatki
majątkowe.
Po stronie przychodów wprowadza się w kwocie 797.814,07 zł wolne środki, które zostaną
przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu wynoszącego 1.202.494,07 zł.
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań
pozostałych. Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół
Nr 1”.
W wyniku wprowadzonej zmiany zmienia się wartość łącznych nakładów finansowych
przedsięwzięć ogółem, zmienia się limit zobowiązań oraz zmienia się limit wydatków na
przedsięwzięcia w roku 2016.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga

