
 

INFORMACJA 

 

Z realizacji Uchwały Nr 19 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku   

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2018 

 

 Zgodnie z Uchwałą Nr 19 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku                     

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,  

kwota planowanych wydatków wynosiła 7.344.176,83 zł. Realizacja wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2018, na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się 

następująco: 

a) zadania z niewygasających wydatków za 2018 rok zrealizowano na kwotę                   

4.784.095,90 zł; 

b) do budżetu miasta 2019 roku wprowadzono środki wraz z zadaniami do realizacji            

w kwocie 2.548.945,93 zł na następujące zadania: 

- Holowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu miasta Konina na parking strzeżony- kwota 

10.967,80 zł, 

- Opracowanie  2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – 

Glinka, Kurów – kwota 19.680 zł, 

- Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - 

Łężyn (etap 2) – kwota 23.001,00 zł, 

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

miasta Konina – kwota 195.045,95 zł, 

- Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 – kwota 2.300.251,18 zł; 

c) nie wydatkowano środków w kwocie 11.135,00 zł na następujące zadania: 

- Usługi prawnicze – Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy – kwota 9.840,00 zł, 

- Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie – kwota 1.295,00 zł. 

Powyższe wydatki nie zostały wykonane w całości ze względu na mniejszy zakres 

realizowanych zadań, niż zostało to przewidziane w umowie. 

Niewykorzystane środki, zgodnie z art. 263 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu 

miasta. 

Realizację zadań z niewygasających wydatków za 2018 r. szczegółowo przedstawia                

tabela „Realizacja niewygasających wydatków za 2018 rok”, która stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszej Informacji. 


