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2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Miejska Kościan nie posiadała zobowiązań
wymagalnych wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub
ostatecznych decyzji administracyjnych, a takŜe uznanych za bezsporne przez właściwą
jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłuŜnikiem.

3. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z
UPŁYWEM ROKU 2009
W 2010 roku poniesiono wydatki, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły
z upływem roku budŜetowego 2009, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kościana
uchwałą nr XXXV/371/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Szczegółowa realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 według źródeł
finansowania przedstawia się następująco:
w złotych

L.
p.
1

1
2

3

Wyszczególnienie

2

Budowa parkingu w Osiedlu
Piastowskim
Przebudowa ciągu ulic
Kaźmierczaka i M. SkłodowskiejCurie
Opracowanie dokumentacji

Klasyfikacja

3

Plan

4

Źródła
finansowania
5

Wykonanie
w
2010 r.
6

600.60016 § 6050

207.500,00

środki własne

197.760,86

600.60016 § 6050

10.000,00

środki własne

10.000,00

710.71004 § 4300

13.500,00

środki własne

3.320,00
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4
5
6

Modernizacja pomieszczeń Ratusza
Analiza finansowo-ekonomiczna
Projekt budowy linii kablowej
oświetlenia ulicznego w ulicach
osiedla „Nad Łąkami” w Kościanie

750.75023 § 6050
750.75095 § 4390
900.90015 § 6050

20.000,00
53.680,00
9.150,00

środki własne
środki własne
środki własne

OGÓŁEM:

X

313.830,00

X

0,00
0,00
9.150,00

220.230,86

W wyniku wykonania ww. uchwały sfinansowano w I półroczu 2010 roku następujące
zadania:
 budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim – sfinansowano opinię, projekt
budowlany, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,
 przebudowa ciągu ulic Kaźmierczaka i M. Skłodowskiej-Curie – sfinansowano
dokumentację,
 opracowanie dokumentacji – sfinansowano opracowanie prognoz
oddziaływania na środowiska do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
 projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicach osiedla „Nad
Łąkami” w Kościanie – sfinansowano opracowanie dokumentacji.
Termin dokonania wydatków niewygasających upłynął zgodnie z uchwałą z dniem 30
czerwca 2010 roku. Nie wydaną kwotę w wysokości 93.599,14 zł przekazano na dochody
budŜetu jednostki samorządu terytorialnego.
Nie sfinansowano z wydatków niewygasających roku 2009 zadań obejmujących:
 modernizację pomieszczeń Ratusza,
 analizę finansowo-ekonomiczną.
Środki na realizację w/w zadań zabezpieczono w budŜecie roku 2010.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG W
SPŁACANIU NALEśNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH NA RZECZ GMINY
MIEJSKIEJ KOŚCIAN
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kościana nr XL/417/10 z dnia 06 maja 2010 roku w
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu płatności i
rozkładania na raty naleŜności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu
terytorialnego oraz jednostkom podległym Gminie Miejskiej Kościan:
 w Urzędzie Miejskim:
- umorzono opłatę adiacencką w dwóch przypadkach na łączną kwotę 610,57 zł, w
związku z trudną sytuacją finansową wnioskodawców,
- wydano 17 decyzji o rozłoŜeniu na raty opłaty adiacenckiej na łączną kwotę
44.322,46 zł, związku z trudną sytuacją finansową wnioskodawców,
- umorzono opłatę z tytułu wieczystego uŜytkowania gruntów w dwóch
przypadkach na łączną kwotę 1.266,75 zł związku z trudną sytuacją
finansową wnioskodawców,
- umorzono w jednym przypadku opłatę za media w kwocie 603,57 zł w związku z
trudną sytuacją finansową wnioskodawcy,
- rozłoŜono na raty w jednym przypadku opłatę za media w kwocie 603,57 zł w
związku z trudną sytuacją finansową wnioskodawcy,


w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie:
- w czterech przypadkach umorzono opłaty związane z najmem lokali
mieszkalnych w wyniku postanowień komornika o umorzenie postępowania
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komorniczego na łączną kwotę 7.658,64 zł.
Szczegółową informację o wydanych decyzjach i podpisanych umowach w związku z
dokonaniem umorzenia, rozłoŜenia na raty lub udzielenia ulgi w spłacaniu naleŜności na
rzecz Miasta Kościana w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik nr 6.

5. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Rachunki dochodów własnych istnieją przy następujących jednostkach budŜetowych
Gminy Miejskiej Kościan:
 Zespole Szkół nr 3
 Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zespół Szkół nr 3 gromadzi i wydatkuje w ramach rachunku dochodów własnych:
 środki pochodzące z darowizn,
 środki związane z prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek
zainteresowań
Z tytułu darowizn w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę 11.156,32 zł, na którą
składają się darowizny rodziców uczniów z przeznaczeniem na zakup rolet i ksero.
W 2010 roku wydatkowano kwotę 15.531,77 zł.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.
Realizując zadania związane z prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych,
kółek zainteresowań w okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę 2.555,00 zł, która
stanowi odpłatność za lekcje języków obcych.
W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 2.702,72 zł.
Stan środków pienięŜnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej dochody własne realizuje poprzez działalność związaną z
prowadzeniem zajęć terapeutycznych.
W okresie sprawozdawczym zgromadzono kwotę 14.028,24 zł na którą składają się środki
finansowe pochodzące z darowizn, sprzedaŜy prac wykonanych na zajęciach
terapeutycznych przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz odsetki
bankowe.
W okresie sprawozdawczym na prowadzenie zajęć terapeutycznych wydano kwotę
20.523,63 zł.
Stan środków pienięŜnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.
Zestawienie realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia
załącznik nr 7.

