Uchwała Nr XI/121/15
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane
planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
Na

podstawie

art. 263 ustawy

z dnia

27 sierpnia

2009 roku

o finansach

publicznych

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 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 2015 roku, poz. 1515) Rada Miejska Kościana
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 niezrealizowane w 2015 roku kwoty
planowanych wydatków budżetowych w ogólnej sumie 934.541,45 zł, z tego:
1) wydatki bieżące stanowią kwotę 29.450,00 zł,
2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 905.091,45 zł.
2. Niezrealizowane wydatki przeznaczone są na finansowanie następujących zadań:
1) Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap IV (630.63095)
2) Rewitalizacja Rynku (630.63095)
3) Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie – etap II (754.75495)
4) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie (801.80120)
5) Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 (801.80195)
6) Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 (801.80195)
7) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kościana (900.90005)
8) Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody (900.90015)
§ 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
2016 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 2015,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

