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2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Miejska Kościan nie posiadała zobowiązań
wymagalnych wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub
ostatecznych decyzji administracyjnych, a także uznanych za bezsporne przez właściwą
jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

3. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z
UPŁYWEM ROKU 2012
W 2013 roku poniesiono wydatki, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasły z
upływem roku budżetowego 2012, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kościana uchwałą
nr XX/199/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
Szczegółowa realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 według źródeł
finansowania przedstawia się następująco:
w złotych

L.
p.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan

Źródła
finansowania

Wykonanie
w
I półroczu
2013 r.

1

2

3

1

Realizacja projektu „Kościański
Trakt Rekreacyjny”
Prace remontowe w Domu
Organizacji Społecznych
Budowa sieci w ramach realizacji
projektu „Internet szerokopasmowy
dla mieszkańców szansą rozwoju
miasta Kościana”
Przebudowa dachu w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Oskara
Kolberga w Kościanie
Przebudowa terenu wokół Zespołu
Szkół nr 2 w Kościanie
Budowa kręgielni wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

630.63095 § 6059

223.460,41

środki własne

223.460,41

750.75023 § 4270

17.174,36

środki własne

14.056,39

750.75095 § 6059

1.000,00

środki własne

0,00

801.80120 § 6050

4.700,00

środki własne

4.700,00

801.80195 § 6050

25.000,00

środki własne

25.000,00

926.92601 § 6050

4.920,00

środki własne

4.920,00

2
3

4

5
6

OGÓŁEM:

X

4

276.254,77

5

X

6

272.136,80

W wyniku wykonania ww. uchwały sfinansowano do dnia 30 czerwca 2013 roku następujące
zadania:
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realizacja projektu „Kościański Trakt Rekreacyjny” – sfinansowano prace
związane z przebudową i rozbudową wieży ciśnień oraz nadzory inwestorskie,
prace remontowe w Domu Organizacji Społecznych – sfinansowano usługi
remontowe oraz nadzór, pozostałą kwotę przekazano na konto budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
budowa sieci w ramach realizacji projektu „Internet szerokopasmowy dla
mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” – nie wydaną kwotę przekazano
na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
przebudowa dachu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w
Kościanie – sfinansowano opracowanie dokumentacji,
przebudowa terenu wokół Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie – sfinansowano
opracowanie dokumentacji,
budowa kręgielni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – sfinansowano opracowanie
analizy.
Termin dokonania wydatków niewygasających upłynął zgodnie z uchwałą z dniem 30
czerwca 2013 roku. Nie wydaną kwotę w wysokości 4.117,97 zł przekazano na dochody
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

