UCHWAŁA NR ...................................
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia ................................... 2016 r.
w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane
planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) Rada Miejska
Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 niezrealizowane w 2016 roku kwoty
planowanych wydatków budżetowych w ogólnej sumie 877.647,38 zł, z tego:
1) wydatki bieżące stanowią kwotę 61.895,00 zł,
2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 815.752,38 zł.
2. Niezrealizowane wydatki przeznaczone są na finansowanie następujących zadań:
1) Przebudowa ul. Podgórnej (600.60016)
2) Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia (600.60016)
3) Przebudowa ul. Topolowej (600.60016)
4) Przebudowa drogi w Os. Nad Łąkami (600.60016)
5) Przebudowa ul. Bocznej (600.60016)
6) Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V (630.63095)
7) Remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku nr 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w
Kościanie (700.70095)
8) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1
i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum (700.70095)
9) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku
1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura) (700.70095)
10) Opracowanie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Kościana" (710.71004)
11) Sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego
związanej z bieżącym utrzymaniem budynku Ratusza w Kościanie (750.75023)

12) Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1 (801.80195)
13) Budowa oświetlenia w ul. Północnej (900.90015)
14) Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego (900.90015)
15) Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej (900.90015)
16) Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła
(921.92120)
§ 2. Kwota wydatków, o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto
rachunku bieżącego budżetu Gminy Miejskiej Kościan.
§ 3. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 na 30 czerwca
2017 roku. Niewykorzystane kwoty podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy Miejskiej w
ciągu 7 dni od dnia określonego jako ostateczny termin dokonania wydatków niewygasających.
§ 4. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 6. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zestawienie wydatków niewygasających roku 2016
obejmujących wydatki Urzędu Miejskiego
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Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa ul. Podgórnej
Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia
Przebudowa ul. Topolowej
Przebudowa drogi w Os. Nad Łąkami
Przebudowa ul. Bocznej
Turystyka
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap V
Rewitalizacja Rynku
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Zakup usług remontowych
Remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku nr
1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul.
Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul.
Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Opracowanie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kościana"
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawcy ds.
przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego związanej z
bieżącym utrzymaniem budynku Ratusza w Kościanie
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność

637 925,38
637 925,38
637 925,38
601 381,38
8 500,00
12 300,00
9 840,00
5 904,00
78 247,00
78 247,00
78 247,00
23 247,00
55 000,00
46 900,00
46 900,00
8 900,00
8 900,00
38 000,00
21 000,00

17 000,00

45 000,00
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45 000,00
45 000,00
7 995,00
7 995,00
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19 680,00
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa dachu Zespołu Szkół nr 1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa oświetlenia w ul. Północnej
Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego
Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w
Ratuszu wraz z wymianą kotła
Ogółem:

19 680,00
19 680,00
29 800,00
29 800,00
29 800,00
7 995,00
16 605,00
5 200,00
12 100,00
12 100,00
12 100,00
12 100,00
877 647,38

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane
planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych, niezrealizowane kwoty wydatków
zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku
budżetowego.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może jednak ustalić wykaz wydatków,
których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić
ostateczny termin dokonania tych wydatków.
Burmistrz Miasta Kościana zaproponował wykaz zadań bieżących i majątkowych zaplanowanych
w budżecie Gminy Miejskiej na 2016 rok, których realizacja jest zaawansowana, umowy z
wykonawcami podpisane, jednak z różnych względów zadania mogą nie zostać w całości
wykonane lub zafakturowane do końca 2016 roku.
W związku z powyższym proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
Burmistrz Miasta Kościana
Michał Jurga

