UCHWAŁA NR ...................................
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia ................................... 2017 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 ze zmianami), art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIX/216/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2016 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 on 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr

/17 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 8 czerwca 2017 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
w zakresie dostosowania prognozy 2017 w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz
przychodów.
Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 402.679,77 zł, w tym z tytułu podatków i opłat oraz
dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. O kwotę 160.500,00 zł zwiększa się także
dochody majątkowe ze sprzedaży.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 631.462,17 zł, natomiast o kwotę 80.000,00 zł
zwiększa się wydatki majątkowe.
Po stronie przychodów wprowadza się w kwocie 148.282,40 zł wolne środki, które zostaną
przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego 3.538.760,55 zł.
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań
pozostałych.
Wprowadza się zadanie pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających
komunikację elektroniczną”. Podpisanie umowy na realizację zadania nastąpi w roku 2017.
W tym też roku planowane są zadania przygotowawcze, natomiast całkowita realizacja zadania
oraz płatności planowane są w roku 2018. N realizacją zadania przeznacza się kwotę
1.175.035,60 zł, w tym kwota 176.255,34 stanowi środki własne.
Wprowadza się zmiany w zadaniu pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na
archiwum”. W roku 2017 zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę 285.000,00 zł,
natomiast w roku 2018 wprowadza się środki w kwocie 400.000,00 zł, a w 2019 roku środki
w kwocie 260.000,00 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 2017, 2018 i 2019.

