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 09 czerwca 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 674.968,91 zł, w tym z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 351.774,91 zł oraz dochody majątkowe o kwotę
300.000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową udzieloną przez Gminę Kościan i
Powiat Kościański na modernizację kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w
Kościanie.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 539.858,94 zł, w tym o kwotę 122.842,00 zł wydatki na
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, natomiast o kwotę 135.000,00 zł zmniejsza się
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. O kwotę 1.417.869,06 zł zwiększa się
wydatki majątkowe.
Po stronie przychodów zwiększa się o kwotę 982.759,09 zł do kwoty 1.780.573,16 zł wolne
środki, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego 2.185.253,16 zł.
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań
pozostałych.
Wycofuje się zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 50”, a
wprowadza się w to miejsce zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej”.
Łączne nakłady jak i limit zobowiązań to kwota 2.050.000,00 zł. W 2016 roku planuje się wydać
na realizację zadania kwotę 50.000,00 zł, natomiast w roku 2017 kwotę 2.000.000,00 zł.
Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa ul. Moniuszki”. Łączne nakłady na zadanie to kwota
29.980,00 zł. Zadanie realizowane jest od roku 2010. W 2010 roku poniesiono wydatek w
kwocie 14.980,00 zł na wykonanie dokumentacji. W 2016 roku planuje się wydać na realizację
zadania kwotę 15.000,00 zł.
Wprowadza się zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ul. Północnej”. Łączne nakłady na
zadanie to kwota 35.000,00 zł. Zadanie realizowane jest od roku 2011. W 2011 roku poniesiono
wydatek w kwocie 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji oraz pobudowę linii kablowej . W
2016 roku planuje się wydać na realizację zadania kwotę 10.000,00 zł.

W pozostałych przedsięwzięciach dokonuje się urealnienia nakładów oraz limitów
zobowiązań w związku z poniesionymi wydatkami w latach poprzednich oraz w związku z
podpisanymi już umowami na realizację zadań.
W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się wartość łącznych nakładów finansowych
przedsięwzięć ogółem, zmienia się limit zobowiązań oraz zmienia się limit wydatków na
przedsięwzięcia w roku 2016.
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