Uchwała Nr V/38/15
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska
Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/19/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan dokonuje się
następujących zmian:
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
w załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały:
a) w zakresie podanym w tabeli:
Wyszczególnienie

Poz.

Zmiany
w prognozie 2015

Zał.1
1

Dochody ogółem:

zw.o 304.369,00

1.1

Dochody bieżące

zw.o 303.682,00

1.1.5

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

zw.o 168.350,00

1.2

Dochody majątkowe, w tym:

zw.o 687,00

1.2.1

ze sprzedaży majątku

zw.o 687,00

2

Wydatki ogółem:

2.1

Wydatki bieżące, w tym:

2.2

Wydatki majątkowe

3

Wynik budżetu

4

Przychody budżetu

zw.o 994.000,00

4.2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

zw.o 994.000,00

4.2.1

w tym na pokrycie deficytu budżetu

zw.o 994.000,00

8.1

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

zw.o 110.099,00

8.2

Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową
określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi,
pomniejszonymi o wydatki

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń

zw.o 1.298.369,00
zw.o 193.583,00
zw.o 1.104.786,00
zm.o -994.000,00

zw.o 1.104.099,00

zm.o -0,03

przypadających na dany rok
9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

zm.o -0,03

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jst, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

zm.o -0,03

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla
danego roku (wskaźnik jednoroczny)

zw.o 0,11

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

zw.o 0,63

11.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.3

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

zw.o 125.000,00

11.3.2

majątkowe

zw.o 125.000,00

11.5

Nowe wydatki inwestycyjne

zw.o 704.786,00

11.6

Wydatki majątkowe w formie dotacji

zw.o 370.000,00

zm.o -161.674,30

b) w latach 2016 do 2023 w związku z przeliczeniem kwot po zmianie planu w 2015 roku
wskaźnikami makroekonomicznymi opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości. Treść
załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 tj. w załączniku
nr 2 do wyżej wymienionej uchwały w zakresie podanym w tabeli:
Poz.
Zał.nr
2

Nazwa i cel

Jednostka

Od

Do

Nakłady

limit 2015

limit 2016

1

Przedsięwzięcia razem

zw.o
221.000,00

zw.o
125.000,00

zw.o
96.000,00

1.b

- wydatki majątkowe

zw.o
221.000,00

zw.o
125.000,00

zw.o
96.000,00

1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne
niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

zw.o
221.000,00

zw.o
125.000,00

zw.o
96.000,00

1.3.2

- wydatki majątkowe

zw.o
221.000,00

zw.o
125.000,00

zw.o
96.000,00

221.000,00

125.000,00

96.000,00

wprowadza się nowe zadanie
Przebudowa pomieszczeń na
parterze i II piętrze w budynkach nr
5 i 28 usytuowanych przy ul.
Bernardyńskiej 2 w Kościanie
w celu adaptacji ich na cele
produkcyjne. Cel: Adaptacja
pomieszczeń na cele produkcyjne.

Urząd
Miejski
Kościana

2015

2016

(700.70095)

Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia 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.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

