Autopoprawka nr 1 Burmistrza Miasta Kościana
do projektu uchwały Rady Miejskiej Kościana
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

W uchwalanej uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Kościan na 2017 rok nastąpią
zmiany w porównaniu z projektem uchwały budżetowej przedłożonej Regionalnej Izbie
Obrachunkowej i Radzie Miejskiej Kościana:
I. Uwzględniając wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościan wprowadzono następujące
zmiany:
1. Ulega zmianie załącznik nr 9 do projektu.
Wprowadza się podział udzielonych dotacji przedmiotowych na dotacje dla jednostek
sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.
II. Uwzględniono następujące poprawki wniesione przez Burmistrza Miasta:
1. Wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Kościanie, wariant 400 m – certyfikowany - FRKF” i w związku z tym
następują zmiany w:
a) Uchwale budżetowej w § 1.1, który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 95.103.905,00 zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 91.031.155,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.072.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.
b) W uchwale budżetowej w § 2.1, który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 96.008.785,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 87.484.985,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.523.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.
c) Zmienia się załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku”
w dziale 926, rozdziale 92695, paragrafie 6260 wprowadza się kwotę 517.500,00 zł.
d) Zmienia się załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku”
w dziale 926, rozdziale 92695, paragraf 6050 zwiększa się o wydatek w kwocie
517.500,00 zł.
e) Zmienia się załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe” w dziale 926, rozdziale 92695,
paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 517.500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja

kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m –
certyfikowany - FRKF”.
2. Wprowadza się projekt pn. Tęcza” i w związku z tym następują zmiany w załączniku nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku”:
- umniejsza się rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 290.522,10 zł,
- zwiększa się rozdział 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 290.522,10 zł
oraz w załączniku nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z
budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi”.
Zmian dokonuje się zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 14 grudnia 2016 roku, nr
umowy RPWP.07.02.01-30-0009/15-00 na rzecz realizacji projektu pn. „Tęcza” w ramach
WRPO na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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