
UCHWAŁA NR XXV/170/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 lutego 2020 roku 

 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025. 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska  

w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1.   W uchwale Nr XXI/151/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025, 
zmienionej uchwałą Nr XXII/154/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2026"; 

2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina  
do roku 2026; 

3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2020-2025 
otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały; 

 

4) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina  
na lata 2020-2025. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025: 

Zmniejszenie dochodów w 2020 r. -1 255 937,50 zł 

w tym:  

Zmniejszenie dochodów bieżących -33 372,00 zł 

Zmniejszenie dochodów majątkowych -1 222 565,50 zł 

Zwiększenie wydatków w 2020 r. 1 090 702,70 zł 

w tym:  

Zmniejszenie wydatków bieżących -46 044,67 zł 

Zwiększenie wydatków majątkowych 1 136 747,37 zł 

Deficyt (plan) po zmianach -13 093 370,90 zł 

Zwiększenie przychodów 2 500 000,00 zł 

Zwiększenie rozchodów 153 359,80 zł 

 

Dodano następujące przedsięwzięcia: 

 1) Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów 
grzewczych; 

 2) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP 
Krosinko. 

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: 

 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy (poz. 1.3.2.1.  
w WPF); 

 2) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy (poz 1.3.2.2.  
w WPF); 

 3) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej 
Mosina-Żabinko oraz chodnika w Radzewicach; 

 4) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej; 

 5) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. 

  

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Ptasiego Parku". 

 

Uaktualniono wartości w kolumnie pomocniczej "2019 przewidywane wykonanie"  
w oparciu o sprawozdania za IV kwartał 2019 roku.  

 

W związku z aktualizacją planu inwestycyjnego Gminy Mosina na lata 2020-2025  
oraz potrzebą pozyskania finansowania zwrotnego na realizację przedsięwzięć 
wieloletnich, którego spłatę przewiduje się do roku 2026, wydłużono horyzont czasowy 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina do roku 2026. Wartości planowanych 
dochodów i wydatków dla 2026 roku zaprognozowano w oparciu o wytyczne 
Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansową, zgodnie  
z metodologią przyjętą podczas opracowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 



Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025.  

  

Przewiduje się pozyskanie nowych zobowiązań (emisja obligacji) w latach 2021 i 2022 
(na łączną kwotę 13,2 mln zł). Spłata w/w zobowiązania nastąpi zgodnie  
z harmonogramem przewidzianym w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina.  

 

 Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

 


