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Wniosek o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Koła na lata 2019 -2025.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Miasta wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

1. W § 3 dodaje się zapis "uchwałą Nr 1I/8/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018
roku, uchwałą Nr III/2112018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku".

2. § 5 otrzymuje nowe brzmienie "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

3. W Załączniku Nr 1 do projektu uchwały - Projekt WPF Miasta Koła na lata 2019-2025
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2019 w związku ze zmianami
wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.

4. W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały - Projekt WPF Miasta Koła na lata 2019-2025
Część.I.3. Wydatki na programy. projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
l) wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Wykonanie otworu poszukiwawczo -
rozpoznawczego KOŁO GT-I w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny" zmniejszając limit
roku 2018 o kwotę 8.704.550,00 zł, zwiększając tym samym limit roku 2019 o kwotę 8.704.550,00 zł.
Zmiana ta jest konsekwencją zawartego aneksu Nr 1/558 z dnia 8 listopada 2018 roku z NFOŚiGW do
umowy dotacj i Nr 293/20 17/Wn-15/FG-hg-dglD o dofinansowanie realizacj i przedsięwzięcia. Część dotacj i
ww. wysokości została przesunięta z roku 2018 na rok 2019 adekwatnie do poziomu realizacji prac. Ponadto
zmniejsza się łączne nakłady finansowe, do kwoty 23.198.115,00 zł tj. zaangażowanych środków i
aktualizuje się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
2) wprowadza się zm iany dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "CULTIV ATING SOCIAL
RESPONSIBILITY" w ramach programu ERASMUS+ poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty
25.609,80 zł.

BURMISTR~A KOŁA

Krzysztof Witkowski



UZASADNIENIE

do Wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Fiuansowej

Miasta Kola na lata 2019 -2025.

Po uwzględnieniu zmian do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Burmistrz Miasta Koła
przedstawia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-
2025:

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2019 w związku ze zmianami
wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.
Ponadto w załączniku Nr 2:
J) wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Wykonanie otworu poszukiwawczo -

rozpoznawczego KOŁO GT-l w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny" zmniejszając limit
roku 2018 o kwotę 8.704.550,00 zł, zwiększając tym samym limit roku 2019 o kwotę 8.704.550,00 zł.
Zmiana ta jest konsekwencją zawartego aneksu Nr 1/558 z dnia 8 listopada 2018 roku z NFOŚiGW do
umowy dotacji Nr 293120 17/Wn-15/FG-hg-dg/D o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Część dotacji
ww. wysokości została przesunięta z roku 2018 na rok 2019 adekwatnie do poziomu realizacji prac. Zmiany
te wprowadzone zostały uchwała Nr III/2112018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku.
Ponadto zmniejsza się łączne nakłady finansowe, do kwoty 23.198.115,00 zł tj. zaangażowanych środków i
aktualizuje się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.
2) wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "CULTIV ATlNG SOCIAL
RESPONSIBILITY" w ramach programu ERASMUS+ poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty
25.609,80 zł.

BURMISTR~~TA KOLA
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