Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 486/13 Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 12 listopada 2013 roku

Projekt
Uchwała Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2013 r.
w sprawie uchwalenia 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 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska
Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2014 – 2021
obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę
długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych
wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2014 – 2021 dołącza
się objaśnienia przyjętych wartości.
§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) w związku z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej
do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXII/219/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Uchwały Nr…………………
Rady Miejskiej Kościana
z dnia…………………….2013r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zmianami) opracowano Wieloletnią Prognozę
Finansową dla Gminy Miejskiej Kościan. Prognoza obejmuje lata 2014 do 2021 i przedstawia
zarówno wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetowego, przychodów, rozchodów, kwot
zadłużenia jak i sfinansowanie ich spłaty. Prognoza pokazuje również wieloletnie przedsięwzięcia
finansowe.

