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 (t.j.
Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 roku, 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 04 sierpnia 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 5.140.124,78 zł, w tym z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.135.641,06 zł oraz dochody majątkowe o kwotę
129.823,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadania opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.054.624,78 zł, w tym o kwotę 4.000,00 zł wydatki na
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. O kwotę 215.323,00 zł zwiększa się wydatki
majątkowe.
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań
pozostałych.
Zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł w 2016 roku wydatki na zadanie inwestycyjne pn.
„Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku
Ratusza dla osób niepełnosprawnych”.
Zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł w 2016 roku wydatki na zadanie inwestycyjne pn.
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku
1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)”. Jednocześnie skraca się okres
realizacji zadania do roku 2017, w którym planuje się wykonać prace budowlane na łączną
kwotę 300.000,00 zł.
Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum”.
Łączne nakłady na zadanie to kwota 340.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2016
do 2017. W 2016 roku planuje się wydać na realizację zadania kwotę 40.000,00 zł, natomiast w
roku 2017 kwotę 300.000,00 zł.
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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