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 2017 roku, poz. 1875), 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 26 października 2017 r.
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan w celu
dostosowania prognozy 2017 w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów.
Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 54.301,38 zł, w tym z tytułu podatków i opłat oraz
subwencji ogólnej, natomiast zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 288.458,59 zł, w tym o kwotę 334.734,40 zł wydatki
bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się także o kwotę 56.340,91 zł
wydatki majątkowe.
Po stronie przychodów wprowadza się w kwocie 399.100,88 zł wolne środki, które zostaną
przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego 3.937.861,43 zł.
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków na programy, projekty lub
zadania realizowane ze środków unijnych oraz w ramach programów, projektów lub zadań
pozostałych.
Dokonuje się zmian w projekcie pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie
z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00. Zmienia się limity wydatków w latach 2017 do
2020 oraz dokonuje się przesunięcia tych środków pomiędzy szkołami realizującymi
przedsięwzięcie. Wartość całego projektu to kwota 1.322.900,00 zł finansowana ze środków
europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych.
Wprowadza się projekt pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI”. Projekt
realizowany będzie w latach 2017 do 2018 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020. W roku 2017 przeznacza się na realizację ze środków własnych
kwotę 650.000,00 zł (wydatki kwalifikowalne), natomiast w roku 2018 kwotę 3.374.405,01 zł,
w tym 2.868.244,25 zł pochodzić będzie ze środków unijnych, natomiast kwota 506.160,76 zł
zostanie zabezpieczona ze środków własnych. W ramach projektu planuje się przebudować
i zagospodarować Łazienki oraz przebudować Bulwar. W roku 2017 zabezpieczono także ze
środków własnych kwotę 1.550.000,00 zł na realizację projektu „Budowa kościańskiego traktu
rekreacyjnego – etap VI”. Tę część projektu zaczęto realizować przed wystąpieniem
z wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych i stanowi wydatki niekwalifikowalne poza

umową.
W latach 2017 – 2018 wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia będącego
własnością Gminy Miejskiej Kościan”. W roku 2017 planowane są czynności związane
z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji, natomiast realne wydatki ponoszone będą
w roku 2018 i finansowane z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na realizację zadania w roku 2018 przeznacza się kwotę
2.084.313,00 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, 2019 i 2020.
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