UCHWAŁA Nr 239
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala,
co następuje:
§ 1.
Niezrealizowane w 2019 roku kwoty planowanych wydatków budżetowych na kwotę
21.868.001,36 zł, w tym:

wydatki majątkowe w części powiatowej w kwocie 21.868.001,36 zł
dz. 600 rozdz. 60015 § 6050
Budowa połączenia u. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie
w związku z modernizacją linii kolejowej E-20

21.868.001,36 zł

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2020 roku.

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
§ 2.
Kwoty wydatków o których mowa w §1 niewykorzystane we wskazanych terminach, podlegają
przekazaniu na dochody budżetu miasta w terminie 7 dni.
§ 3.
Prezydent Miasta Konina przekaże Radzie Miasta Konina informację o wykorzystaniu kwot
wydatków wymienionych w § 1 w terminie do 30 września 2020 roku wraz z uzasadnieniem
ewentualnych przyczyn niezrealizowania zadań i niewykorzystania środków.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Tadeusz Wojdyński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 239
Rady Miasta Konina
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019.

Art. 263 ust. 2 - 4 ustawy o finansach publicznych umożliwia podjęcie uchwały, gdzie realizacja
wydatków w uzasadnionych przypadkach możliwa jest w następnym roku budżetowym.
Wydatki majątkowe:
Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku
z modernizacją linii kolejowej E-20
Przeniesienie środków budżetowych w łącznej kwocie 21.868.001,36 zł ujętych
w planie wydatków na rok 2019 na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019 pozwoli
na zakończenie trwającej procedury przetargowej poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą oraz
realizację zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem, ponadto przeniesienie środków
pozwoli dochować treści zawartego porozumienia z PKP PLK S.A., a dotyczącego również
budowy wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E – 20.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Tadeusz Wojdyński

