UCHWAŁA NR ...................................
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia ................................... 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 roku, poz. 446), art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) 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) paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) w związku z realizacją przedsięwzięć;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikowi jednostki
organizacyjnej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia.”;
2) 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;
3) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr

/16 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan w
zakresie dostosowania prognozy 2016 w zakresie planowanych dochodów i wydatków.
Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.753.349,93 zł, w tym z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu dotacji i
środków przeznaczonych na cele bieżące. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
1.815.776,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.246.076,00 zł.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.619.401,81 zł. Natomiast o kwotę 1.681.827,88 zł
zmniejsza się wydatki majątkowe.
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań
związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Zwiększa się o kwotę 91.881,00 zł limit wydatków w 2017 roku na opracowanie Programu
Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Wprowadza się projekt partnerski realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn.
„Tęcza”. Dla roku 2016, 2017 i 2018 określa się limity wydatków odpowiednio w kwotach
30.749,34 zł, 290.522,10 zł i 123.684,72 zł. Łączne nakłady określono w kwocie 444.956,16 zł.
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań
pozostałych.
Wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Kościanie, wariant 400 m”. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 do 2017. Na
realizacje zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 1.739.556,67 zł, a w roku 2017 kwotę
517.500,00 zł.
Dokonuje się zmian w limicie wydatków w roku 2016. Po zrealizowaniu niektórych zadań, w
związku z powstałymi oszczędnościami, zmniejsza się limity wydatków dla zadań: „Budowa
oświetlenia w ul. Północnej”, „Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym”,
„Przebudowa ul. Moniuszki”, „Przebudowa ul. Podgórnej”, „Przebudowa ul. Rezerwy
Skautowej” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1” i „Termomodernizacja Zespołu
Szkół Nr 4”.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się wartość łącznych nakładów finansowych
przedsięwzięć ogółem, zmienia się limit zobowiązań oraz zmieniają się limity wydatków na
przedsięwzięcia w latach 2016, 2017 i 2018.
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