UCHWAŁA NR LI/490/17
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane
kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, z późn. zm.1)) oraz w zw. z art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujący wykaz wydatków ujętych w planie wydatków budżetowych na rok 2017,
które niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, oraz ostateczne terminy
dokonania każdego z tych wydatków
Lp.

1
2
3
4

Nazwa zadania
Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od
skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z ul. Miłą
i 1Maja

Koncepcja budowy przejścia pieszo - rowerowego przez
ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw
PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc
postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 13 i 15
Doposażenie strefy rekreacji, w tym placu zabaw
zlokalizowanego pomiędzy ul. Fredry a ul. Barbary
w urządzenia do ćwiczeń sreetworkout i siłowni zewnętrznej
Razem:

wartość
zadania w zł

ostateczny termin
wykonania

42.200,00

31.01.2018 r.

30.750,00

30.06.2018 r.

196.000,00

30.04.2018 r.

30.767,78

30.06.2018 r.

299.717,78

2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust.1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Andrzej Kopeć

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232.
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Załącznik do Uchwały Nr LI/490/17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Plan finansowy wydatków
nie wygasających w 2017 roku

Dział

Rozdz.

600

60016

Drogi publiczne gminne

42.200,00

600

60016

Drogi publiczne gminne

30.750,00

Transport i łączność

72.950,00

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

196.000,00

Gospodarka mieszkaniowa

196.000,00

Pozostała działalność

30.767,78

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.767,78
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Nazwa działu - rozdziału
Wydatki majątkowe

Kwota
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