Uchwała nr XXV/264/08
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie: wykazu wydatków w budŜecie Miasta Kościana, których nie zrealizowane
planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008.

Na podstawie art.191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz.U. nr 249 poz.2104 ze zmianami) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia
08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008 nie zrealizowane w 2008r. kwoty
planowanych wydatków budŜetowych w ogólnej sumie 1 490 922,90 z tego:
- wydatki bieŜące stanowią kwotę

281 432,82 zł,

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 209 490,08 zł.
Nie zrealizowane wydatki przeznaczone są na finansowanie następujących zadań:
1. Remont chodnika na ul. OkręŜnej w Kościanie (600.60016)
2. Poszerzenie części ul. Towarowej (600.60016)
3. Budowę traktu spacerowo-rekreacyjnego – Bulwar Kościański (600.60016)
4. Przebudowę ul. Niemcewicza I etap (600.60016)
5. Przebudowę ul. Krzywej I etap (600.60016)
6. Przebudowę ul. Kasprowicza I etap (600.60016)
7. Przebudowę ul. Korczaka I etap (600.60016)
8. Przebudowę ul. Nowowiejskiego I etap (600.60016)
9. Przebudowę ul. Kątnej I etap (600.60016)
10. Przebudowę ul. Dąbrowskiego III etap (600.60016)
11. Przebudowę ul. Reja I etap (600.60016)
12. Przebudowę ul. Reymonta I etap (600.60016)
13. Przebudowę ul. Wschodniej I etap (600.60016)
14. Przebudowę ul. 2 Października I etap (600.60016)
15. Przebudowę chodnika ulicy Krasickiego (600.60016)
16. Remont podłóg w pomieszczeniach Urzędu Miasta (750.75023)

17. Wykonanie połączenia sieciowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego
Kościana (Al. Kościuszki 22 – Rynek 1) (750.75023)
18. Przebudowę toalet publicznych na I p. w budynku Urzędu Miejskiego Al.
Kościuszki 22 (750.75023)
19. Modernizację pomieszczeń Ratusza (750.75023)
20. Modernizację sali konferencyjnej (750.75023)
21. MontaŜ syreny alarmowej (754.75414)
22. Zakup rejestratora cyfrowego systemu monitorowania Miasta Kościana
(754.75495)
23. Naprawę lamp oświetleniowych parkowych w ciągu spacerowym Wały
śegockiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej (900.90015)
24. Projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego na terenie Osiedla
Jagiellońskiego w Kościanie (900.90015)
25. Budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Winowicza, Bocznej, Łącznika
Poznańska-Czempińska, w ulicach Osiedla Wiatraki oraz częściowo Składowa,
Chłapowskiego – I etap (900.90015)
26. Rozbiórkę budynku nr 6 przy ul. Bączkowskiego (900.90095)
27. Zakup krzeseł do sali widowiskowej Kościańskiego Ośrodka Kultury (921.92195)
28. Remont sanitariatów na Stadionie Miejskim (926.92601)
29. Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w
Kościanie (926.92601)

§ 2. Kwoty wydatków, o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu na wyodrębnione
subkonto rachunku bieŜącego budŜetu Miasta.

§ 3. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 na 31 lipca
2009 r. Nie wykorzystane kwoty podlegają przekazaniu na dochody budŜetu Miasta.

§ 4. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budŜetowego 2008, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

