
 
 
 

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ 
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA 

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU 
 
 

 
 

Uchwałą Nr 26 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku uchwalona 
została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2019-2022 
obejmująca kwotę długu na lata 2019-2032. 
W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami: 
- Nr 33 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku, 
- Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 roku, 
- Nr 88 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 roku, 
- Nr 111 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku, 
- Nr 131 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku, 
- Nr 156 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 roku. 
 
Zmianie uległa planowana kwota wydatków na 2019 rok objętych limitem                          
art. 226 ust. 4 ufp: 
- bieżących zwiększyła się o   2.144.923,37 zł, 
- majątkowych zwiększyła się o  2.883.125,98 zł. 
 
 
W kwietniu 2019 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na 
rachunkach bankowych w wysokości 7.173.000,00 zł. 
 

W wyniku dokonanych w I półroczu 2019 roku zmian zwiększeniu uległ 
procentowy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i zaplanowany 
deficyt. 

Na dzień 30 czerwca br. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta Konina i budżecie miasta są zgodne.  

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku zostały 
zrealizowane w wysokości 275.273.990,32 zł tj. w 52,15 % do planowanych 
527.842.445,58 zł. 

Wydatki za I półrocze br. zostały zrealizowane w wysokości                   
256.929.075,14 zł co stanowi 46,07 % planu (557.654.929,58 zł). 
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Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek 
i kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości 12.895.258,00 zł (47,13 % 
planu), z tego: 
- pożyczki na kwotę 322.258,00 zł: 

- z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji 
deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa                                               
Nr 300/U/400/620/2014)           90.000,00 zł, 
 
- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-
15/OA-ES-KU/P)      121.658,00 zł, 
 
- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią                                  
w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-
15/OA-TR-KU/P)      110.600,00 zł, 
 

- kredyty na kwotę 12.573.000,00 zł, w tym na: 
- wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO 
BP SA) 2.400.000,00 zł, 
 
- pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP 
SA) 2.397.000,00 zł, 
 
- pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa                          
Nr 1/BU/2013-70 BGK)  1.236.000,00 zł, 
 
- spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa                           
Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 720.000,00 zł, 
 
- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
(umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 750.000,00 zł, 
 
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa Nr 
3504774/225/JST/POZ/18 (4/BU/2018-35673) z Bankiem Polskiej 
Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie)   4.320.000,00 zł, 
   
- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
(umowa Nr 1/BU/2016-18492 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.                      
z siedzibą w Warszawie)   750.000,00 zł. 

 
Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z 
zawartymi umowami i harmonogramem spłat. 
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Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 1.741.817,52 zł. 
 
Kwota długu na 30 czerwca 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
wynosi 182.362.387,74 zł, z tego: 
 
- pożyczki na kwotę 3.880.887,74 zł: 

- z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji 
deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa                                                  
Nr 300/U/400/620/2014)  1.170.000,00 zł, 
 
- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią                
w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa                                            
nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P)  1.660.700,00 zł, 
 
- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa                                                     
nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P)  1.050.187,74 zł, 
 

- kredyty na kwotę 108.481.500,00 zł, z tego na: 
- pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa                          
Nr 1/BU/2013-70 BGK)  7.310.000,00 zł, 
 
- wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO 
BP SA) 8.956.000,00 zł, 
 
- pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP 
SA)  22.359.500,00 zł, 
 
- spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa                           
Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 9.360.000,00 zł, 
 
- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
(umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 
12.750.000,00 zł, 
 
- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
(umowa Nr 1/BU/2016-18492 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.                      
z siedzibą w Warszawie)   14.250.000,00 zł, 
 
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
(umowa Nr 4/BU/2017-16537 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.                      
z siedzibą w Warszawie)   13.350.000,00 zł, 
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- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa                                        
Nr 3504774/225/JST/POZ/18 (4/BU/2018-35673) z Bankiem Polskiej 
Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie)   5.146.000,00 zł 
,   
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego 
deficytu (umowa Nr 1/BU/2018-22190 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego                                 
z siedzibą w Warszawie)  15.000.000,00 zł, 
 

- emisja obligacji na kwotę 70.000.000,00 zł (umowa Nr 3/BU/2018-30120                             
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie). 

 
W I półroczu 2019 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji. 
 
 

Na dzień 30.06.2019 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 
18.344.915,18 zł (planowany deficyt w kwocie 29.812.484,00 zł). 
 
 
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina przedstawia 
Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji. 
 
 

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Konina na dzień                      
30 czerwca br. zaplanowane do realizacji są 122 przedsięwzięcia, na które 
zaplanowano środki: 

 
- na 2019 rok w wysokości 147.697.191,43 zł, z tego na: 

- wydatki bieżące        61.125.212,93 zł, 
- wydatki majątkowe   86.571.978,50 zł, 
 

- na 2020 rok w wysokości 157.713.495,08 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące       55.092.669,28 zł, 
- wydatki majątkowe 102.620.825,80 zł, 
 

- na 2021 rok w wysokości 62.079.598,42 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 46.657.540,92 zł, 
- wydatki majątkowe 15.422.057,50 zł, 
 

- na 2022 rok w wysokości  35.499.490,90 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące  35.253.640,90 zł, 
- wydatki majątkowe 245.850,00 zł, 
 

- na 2023 rok w wysokości  34.973.999,49 zł, z tego na: 
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- wydatki bieżące 34.690.296,00 zł, 
- wydatki majątkowe  283.703,49 zł, 
 

- na 2024 rok w wysokości  19.333.646,00 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 19.187.796,00 zł, 
- wydatki majątkowe  145.850,00 zł, 
 

- na 2025 rok w wysokości  19.330.646,00 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 19.184.796,00 zł, 
- wydatki majątkowe  145.850,00 zł, 
 

- na 2026 rok w wysokości  19.330.797,25 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 19.184.792,00 zł, 
- wydatki majątkowe  146.005,25 zł, 
 

- na 2027 rok w wysokości  19.184.792,00 zł na wydatki bieżące , 
 

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1   
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 45 przedsięwzięć, na które 
zaplanowano środki: 
 

- na 2019 rok w kwocie 58.395.590,19 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 6.855.664,68 zł, 
- wydatki majątkowe  51.539.925,51 zł, 

- na 2020 rok w kwocie 50.674.379,03 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 1.360.219,67 zł, 
- wydatki majątkowe  49.314.159,36 zł, 

- na 2021 rok w kwocie 222.314,40 zł na wydatki bieżące, 
- na 2022 rok w kwocie 92.115,00 zł na wydatki bieżące. 

 
Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na 2019 rok,                                            
do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 17.113.762,15 zł z tego 

- wydatki bieżące 3.021.328,40 zł, 
- wydatki majątkowe 14.092.433,75 zł. 

 
Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć: 
 
Wydatki bieżące. 
 
„Stawiamy na rozwój”. 
 

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: 
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników        
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w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości                     
i kompetencji społecznych oraz wyposażenie go w umiejętności niezbędne do 
funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32                          

z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 
roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 208.111,16 zł.                           
Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 4.049,57 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 4.049,57 zł                 
(co stanowi 100,00 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na 
wynagrodzenia bezosobowe i przygotowanie raportu końcowego. 
 
„Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych 
technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie”.  
 

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: 
Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli oraz wdrożenie 
nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy 
dydaktycznej. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest II Liceum 
Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie. Okres realizacji od 2018 
roku do 2019 roku. 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 177.037,66 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.440,34 zł. 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 531,73 zł (co 
stanowi 36,92 % realizacji planu 2019 roku) na zakup materiałów i wyposażenia 
potrzebnego do zorganizowania konkursów dla uczniów i wywołanie zdjęć na 
potrzeby podsumowania projektu. 

 
„Kreatywna edukacja”. 
 

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: 
Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie 
rozwijania kreatywności dzieci. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32                          

z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 
roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 238.690,19 zł, z 
tego                   w 2019 roku 97.888,19 zł, w 2020 roku 136.802,00 zł, w 2021 
roku 4.000,00 zł.                           
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Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 
 

Poczuj siłę do działania. 
 

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna Cel: 
Doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, 
poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami 
niepełnosprawnymi. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa                   

nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku                      
do 2020 roku. 

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 225.482,02 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 51.615,00 zł, na 2020 rok 173.867,02 
zł. 

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 
 

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI 
zgodnie z potrzebami rynku pracy”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie 
kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
 

Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku. Jednostką odpowiedzialną za 
realizację projektu jest Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława 
Staszica w Koninie. 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 615.365,40 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 236.174,60 zł. 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 71.522,63 zł                 
(co stanowi 30,28 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wynagrodzenia 
bezosobowe i osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacono stypendia 
dla uczniów. 
 

„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI 
zgodnie z potrzebami rynku pracy”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek 
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oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie 
kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół 
Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie. Okres 
realizacji od 2017 roku do 2019 roku. 

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 405.797,72 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 123.736,81 zł. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 67.723,69 zł                 

(co stanowi 54,73 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wynagrodzenia 
osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów, 
zakupiono oprogramowanie graficzne dla potrzeb edukacyjnych. 
 
„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI 
zgodnie z potrzebami rynku pracy”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie 
kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół                            
im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku. 
 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 529.085,13 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 202.547,44 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 72.370,50 zł                 

(co stanowi 35,73 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wynagrodzenia 
osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów. 

 
„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI 
zgodnie z potrzebami rynku pracy”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie 
kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
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Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół 
Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego                             
w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku. 

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 438.016,88 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 139.219,03 zł. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 72.947,06 zł                 

(co stanowi 52,40 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wynagrodzenia 
osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów. 
 
„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI 
zgodnie z potrzebami rynku pracy”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie 
kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Okres realizacji od 
2017 roku do 2019 roku. 

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 655.393,02 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 175.209,75 zł. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 67.889,42 zł                 

(co stanowi 38,75 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wynagrodzenia 
osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów. 
 
„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. 
Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku. 
 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 157.174,00 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 39.697,77 zł. 

 
W I połowie 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 2 umowy                      

w dniu 02.01.2019 r. na indywidualne doradztwo i indywidualne zajęcia 
psychoedukacyjne na łączną kwotę 20.900,00 zł z okresem realizacji w 2019 roku. 
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W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 677,77 zł (co 

stanowi 1,71 % realizacji planu 2019 roku) na wynagrodzenia osobowe wraz z 
pochodnymi. 

 
„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 
7                         w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku. 
 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 167.061,67 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 51.459,20 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 10.199,20 zł (co 

stanowi 19,82 % realizacji planu 2019 roku) na wynagrodzenia osobowe wraz                         
z pochodnymi. 
 
„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 
15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do                    
2019 roku. 
 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 163.652,35 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 57.576,85 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 19.496,85 zł                 

(co stanowi 33,86 % realizacji planu 2019 roku) na wynagrodzenia osobowe wraz 
z pochodnymi . 
 
„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa                     
nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do                       
2019 roku. 
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Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 97.057,15 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 21.469,45 zł. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 3.545,15 zł (co 

stanowi 16,51 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wynagrodzenia 
osobowe wraz z pochodnymi. 
 
„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa                    
nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku                    
do 2019 roku. 
 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 161.016,77 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 75.005,05 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 29.529,70 zł (co 

stanowi 39,37 % realizacji planu 2019 roku) na wynagrodzenia osobowe wraz                          
z pochodnymi. 
 
„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Górniczo-
Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku 
do 2019 roku. 
 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 146.527,00 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 60.063,62 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 22.483,62 zł (co 

stanowi 37,43 % realizacji planu 2019 roku) na wynagrodzenia osobowe wraz                       
z pochodnymi. 
 
„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. 
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Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie. Okres realizacji                               
od 2017 roku do 2019 roku. 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 137.576,73 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 36.277,83 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 3.857,83 zł (co 

stanowi 10,63 % realizacji planu 2019 roku) na wynagrodzenia osobowe wraz                             
z pochodnymi. 
 
„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność 
gospodarczą na terenie K OSI”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie             
68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski                                
w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.299.976,92 zł. 

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.831.824,22 zł, na 2020 rok 
138.725,35 zł. 
 

W I połowie 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące 
umowy: 
 

- Nr 83/DG/2019-15859 z Konińską Izbą Gospodarczą na przeprowadzenie 
doradztwa dla uczestników projektu na kwotę 36.720,00 zł, z tego                                  
w 2019 roku 34.560,00 zł, w 2020 roku 2.160,00 zł, 
 
- 34 umowy na udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na łączną kwotę 1.666.000,00 zł,                     
z tego 816.000,00 zł dotyczy udzielenia wsparcia pomostowego (2019 rok 
680.000,00 zł, 2020 rok 136.000,00 zł). 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.009.889,07 zł                 

(co stanowi 55,13 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wynagrodzenia 
osobowe wraz z pochodnymi, podróże służbowe krajowe oraz wypłacono wsparcie 
pomostowe. 
 
„Małe kroki-duże sukcesy”.  
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 

Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-
letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 
nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz 
dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji 
przedszkolnej. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32                        
z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 
roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 455.366,60 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 149.211,54 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 137.416,72 zł                 

(co stanowi 92,10 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wynagrodzenia 
osobowe i bezosobowe. 

 
„Radosne przedszkole-mądry start”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Utworzenie 31 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, 
również z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Konina. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 7 "Bolek                    

i Lolek" w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku. 
 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 337.826,25 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 180.530,31 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 122.104,34 zł                 
(co stanowi 67,64 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wynagrodzenia 
bezosobowe i osobowe wraz z pochodnymi, kursy uzupełniające. 
 
„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i 
harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług 
publicznych”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej 
miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co 
umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług 
publicznych. 
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Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. 
Okres realizacji od 2016 roku do 2019 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.147.330,95 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 573.135,24 zł. 
 

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. zawarte zostały następujące 
umowy: 
 

- Nr 1/GM/2019-36818 w dniu 04.01.2019 r. z firmą SOFTRONIC Sp. z 
o.o. Poznań na zorganizowane i przeprowadzenie szkoleń dla 
administratorów zamawiającego z oprogramowania do administracji 
systemów operacyjnych – Microsoft Windows Server 2016 Standard, na 
kwotę 21.150,00 zł, 

 
- Nr 2/GM/2019-36806 w dniu 04.01.2019 r. z firmą SOFTRONIC Sp. z 
o.o. Poznań na zorganizowane i przeprowadzenie szkoleń dla 
administratorów zamawiającego z oprogramowania bazodanowego – 
Microsoft SQL Server 2016, na kwotę 21.150,00 zł, 

 
- Nr 8/GM/2019-7953 w dniu 14.03.2019 r. z firmą Vavatech Sp. z o.o. 
Warszawa na zorganizowane i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów 
zamawiającego z oprogramowania do archiwizacji – Veeam Backup 
Essentials Enterprise, na kwotę 14.200,00 zł, 

 
- Nr 4/GM/2019-3700 w dniu 15.02.2019 r. z firmą ARROW ECS Sp. z o.o. 
Kraków na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów 
zamawiającego z oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych - 
Vmware vSphere 6 Essentials Plus Kit, na kwotę 14.244,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 548.632,94 zł                 

(co stanowi 95,72 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na 
przeprowadzenie modernizacji EGiB, promocję i szkolenia. 
 
„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa                         
z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Okres 
realizacji od 2018 roku do 2020 roku.  
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Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 699.184,65 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 531.281,25 zł, na 2020 rok 167.903,40 
zł. 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 160.304,37 zł                 
(co stanowi 30,17 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wynagrodzenia 
osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów do prowadzenia zajęć. 
 
 
 
„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Górniczo-

Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku 
do 2021 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 122.793,93 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 75.773,93 zł, na 2020 rok 33.180,00 zł, 
na 2021 rok 13.840,00 zł. 
 

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 
 
„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół                             

im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.  
 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.405,83 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 78.285,83 zł, na 2020 rok 38.740,00 zł, 
na 2021 rok 16.380,00 zł. 

 
Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 

 
„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli. 
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Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Okres realizacji od 
2019 roku do 2021 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.618,78 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 76.638,78 zł, na 2020 rok 39.300,00 zł, 
na 2021 rok 17.680,00 zł. 

 
Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 

 
 
„Konińska Kuźnia Zawodowców”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Górniczo-

Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku 
do 2022 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 883.939,95 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 469.463,40 zł, na 2020 rok                    
151.947,15 zł, na 2021 rok 170.414,40 zł, na 2022 rok 92.115,00 zł. 

 
Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 

 
„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K 
OSI - etap II”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K 
OSI. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski                                
w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 79.999,90 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 48.600,94 zł, na 2020 rok 31.398,96 zł. 
 

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 
 
„Bawiąc się poznaję świat”.  
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole Nr 11 
„Pentliczek” w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 318.528,58 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 173.849,85 zł, na 2020 rok                    
144.678,73 zł. 

 
Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 

 
„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”. 
 

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - 
współpraca szkół. Cel: Wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych                                         
i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym                                
z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32                          
z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2019 
roku. 

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 179.318,20 zł.                             

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 42.565,34 zł.  
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 42.565,34 zł                 
(co stanowi 100,00 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na 
monitorowanie      i promowanie projektu oraz zakup materiałów do 
przedstawienia, wsparcie indywidualne. 
 
„Zostań mistrzem - myśl kreatywnie”.  
 

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - 
współpraca szkół. Cel: Wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych                                 
i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe 
umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia                             
i kreatywności. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32                        
z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 
roku.  
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Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 152.838,49 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 68.275,00 zł. 

 
W I połowie 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została w dniu 

01.02.2019 roku umowa Nr P-32.115.1.2019/ZMMK na wykonanie zadania 
koordynatora ds. językowych na kwotę 1.500,00 zł z okresem realizacji do 
30.09.2019 r. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 59.732,26 zł                 
(co stanowi 87,49 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na zakup 
materiałów edukacyjnych, przygotowanie i organizację wyjazdów językowych, 
wsparcie indywidualne. 
 
„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” 
(„Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów 
Dramy”).  
 

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - 
współpraca szkół. Cel: Rozwijanie kompetencji językowych uczniów i wdrażanie 
nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa                   
nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do                     
2019 roku. 

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 109.852,18 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 67.137,82 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 67.043,86 zł                 
(co stanowi 99,86 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wyjazd 
uczniów na wymianę do Danii, Hiszpanii i Austrii. 
 
„Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - 
Odpowiedzi z Europy"). 
 

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - 
współpraca szkół. Cel: Stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego 
doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu                        
i globalnego myślenia o Europie. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest I Liceum 

Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki. Okres realizacji od 2018 roku do                     
2020 roku. 
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Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 135.156,05 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 80.565,48 zł, na 2020 rok 45.156,05 zł. 
 

W I półroczu 2019 r. na realizację projektu zawarte zostały 2 umowy na 
łączną kwotę 2.111,19 zł na wykonanie czynności związanych z przygotowaniem                                  
i organizacją pobytu uczestników projektu z innych krajów oraz na przygotowanie            
i przeprowadzenie zajęć z młodzieżą z Polski, Estonii, Litwy, Włoch i Niemiec                    
w języku angielskim, z okresem realizacji w 2019 roku. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 29.543,53 zł                 
(co stanowi 36,67 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na czynności 
związane z przygotowaniem i organizacją pobytu uczestników projektu z innych 
krajów oraz na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z młodzieżą z Polski, 
Estonii, Litwy, Włoch i Niemiec w języku angielskim. 
 
„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu 
rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. 
 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Cel: Ożywienie 
gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski                               

w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2019 roku.  
 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 644.667,00 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 184.306,74 zł.  
 

W I połowie 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 6 umów                              
z okresem realizacji w 2019 roku: 

 
- Nr 8/DG/2019-2634 w dniu 29.01.2019 roku z Pracownią Projektową na 
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. 
Wojska Polskiego 2B na kwotę 24.231,00 zł, 

 
- Nr 62/DG/2019-16643 w dniu 13.05.2019 roku z Usługi transportowe 
EURO-BUS na usługi transportowe na kwotę 4.710,00 zł, 
 
- Nr 63/DG/2019-16770 w dniu 13.05.2019 roku z Sadowa Sp. z o.o. na 
usługi hotelowe i gastronomiczne na kwotę 6.050,00 zł, 

 
- Nr 66/DG/2019-18134 w dniu 22.05.2019 roku z SAUF Sp. z o.o. 
opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych na 
kwotę 12.000,00 zł, 
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- Nr 70/DG/2019-19990 w dniu 13.05.2019 roku z IZmedia na pełnienie 
funkcji moderatora podczas konferencji podsumowującej na kwotę                
1.000,00 zł, 
 
- Nr 71/DG/2019-20195 w dniu 05.06.2019 roku z MTM S.C. na usługi 
kateringowe na kwotę 3.664,50 zł. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 71.176,86 zł                 

(co stanowi 38,62 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na podróże 
służbowe krajowe w ramach wymiany doświadczeń, obsługę strony internetowej, 
usługi transportowe, opracowanie i dostarczenie materiałów informacyjnych oraz 
przekazano dotację na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem                             
2 podwórek w obszarze rewitalizacji. 
 
„Zrozumieć dziecko”.  
 

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój. Cel: Zmodyfikowanie podejścia do pracy z dzieckiem wymagającym 
wsparcia. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32                               
z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 
roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 249.133,04 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 174.245,91 zł, na 2020 rok                  
7.731,75 zł.  
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 166.013,95 zł                 
(co stanowi 95,28 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na przygotowanie 
i organizację kursów językowych, wsparcie indywidualne. 

 
„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”. 
 

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój. Cel: Wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych 
pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, 
mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół 

Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego                             
w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 roku.  
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Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 642.220,26 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 408.819,00 zł, na 2020 rok                   
233.401,26 zł.  

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 48.130,69 zł                 

(co stanowi 11,77 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na wynagrodzenia 
osobowe wraz z pochodnymi, przygotowanie i organizację kursów językowych, 
zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wyjazd uczniów i opiekunów do Wielkiej 
Brytanii i Hiszpanii. 
 
 
 
 
„Bądźmy w kontakcie-rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej”. 
 

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój. Cel: Poprawa jakości pracy szkoły. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 

15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do                      
2019 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 207.434,07 zł. Na 

2019 rok zaplanowano środki w wysokości 169.191,60 zł.  
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 111.949,75 zł                 
(co stanowi 66,17 % realizacji planu 2019 roku) na wyjazd nauczycieli na kursy                  
i szkolenia do Wielkiej Brytanii, Portugalii oraz na Maltę. 

 
„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. 
Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”. 
 

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój. Cel: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu 
całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 roku.  
 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 115.920,00 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 98.532,00 zł, na 2020 rok 17.388,00 zł.  
 

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 
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Wydatki majątkowe. 
 
„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”. 
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Cel: 
Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój 
infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic). 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich        
w Koninie. Okres realizacji od 2010 roku do 2019 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 39.085.353,91 zł. 

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 12.188.849,05 zł. 
 
Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 roku: 
 
- Nr 12/ZDM/2018 z TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa na kwotę 
34.147.851,41 zł, z tego w 2019 roku 10.585.833,94 zł, 

 
- Nr 14/ZDM/2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 
268.140,00 zł, z tego w 2019 roku 83.123,40 zł, 

 
- Nr 17/ZDM/2018 na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 774.900,00 
zł, z tego w 2019 roku 297.045,00 zł. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 8.425.159,90 zł                 

(co stanowi 69,12 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność 
gospodarczą na terenie K OSI”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 
osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski                                
w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.700.000,00 zł. 

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 850.000,00 zł. 
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W I półroczu 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały                          
34 umowy na udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na łączną kwotę 1.666.000,00 zł, z tego 
850.000,00 zł dotyczy udzielenia wsparcia finansowego w 2019 roku. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 845.325,20 zł                 

(co stanowi 99,45 % realizacji planu 2019 roku) na udzielenie wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 
„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania 
poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami 
inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich        
w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 60.168.357,40 zł. 

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 34.764.981,29 zł, na 2020 rok 
24.430.710,11 zł. 
 

W I połowie 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały 
następujące umowy: 

- Nr 14/ZDM/2019 z INFRAPOLIS Posoka w dniu 12.02.2019 roku na 
pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 466.170,00 zł, z tego w 2019 roku 
270.378,60 zł, w 2020 roku 195.791,40 zł, 
 
- Nr 15/ZDM/2019 z Molewski Sp. z o.o. Włocławek w dniu 28.01.2019 roku 
na rozbudowę ulicy Kleczewskiej w Koninie na kwotę 57.027.801,40 zł, z tego 
w 2019 roku 33.076.124,81 zł, w 2020 roku 23.951.676,59 zł, 
 
- Nr 13/ZDM/2019 z SMP Projektanci Sp. z o.o. Poznań w dniu 28.01.2019 
roku na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 438.372,00 zł, z tego w 2019 
roku 254.255,76 zł, w 2020 roku 184.116,24 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 2.927.428,65 zł                 

(co stanowi 8,42 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i 
harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług 
publicznych”.  
 



24 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej 
miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co 
umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług 
publicznych. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski                                
w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2019 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.832.903,05 zł. 

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 2.240.000,00 zł. 
 

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umowami zawartymi                        
w 2018 r. 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.677.400,00 zł                 
(co stanowi 74,88 % realizacji planu 2019 roku) między innymi na pozyskanie                          
i wdrożenie systemu teleinformatycznego. 
 
„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa 
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez 
interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski                               

w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2019 roku.  
 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 223.670,00 zł. Na 
2019 rok zaplanowano środki w wysokości 223.670,00 zł. 

 
W I połowie 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały 

następujące umowy: 
 

- Nr 5/DG/2019-830 w dniu 15.01.2019 roku z firmą PROSTO 
ARCHITEKCI na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.450,00 zł z 
okresem obowiązywania do 31.05.2019 r, 
 
- Nr 65/DG/2019-16327 w dniu 15.05.2019 roku z WROGEO Marek 
Jędrzejczak Sp. z o.o. na wykonanie skanowania laserowego Konińskiego 
Słupa Drogowego na kwotę 5.300,00 zł z okresem obowiązywania do 
31.05.2019 r, 
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- Nr 69/DG/2019-19847 w dniu 04.06.2019 roku z firmą MEDWAY na 
wykonanie oprogramowania Infokiosku na kwotę 23.300,00 zł z okresem 
obowiązywania do 17.06.2019 r. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 217.120,00 zł                 

(co stanowi 97,07 % realizacji planu 2019 roku) na wykonanie zagospodarowania 
otoczenia Konińskiego Słupa Drogowego, pełnienie nadzoru inwestorskiego, 
wykonanie skanowania laserowego Konińskiego Słupa Drogowego oraz 
oprogramowania Infokiosku. 

 
 
 
 
 

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu 
miejskiego”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, 
służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski                        

w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2020 roku.  
 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 21.363.629,65 zł. 
Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, na 2020 rok                 
21.303.691,50 zł. 

 
Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 

 
„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu 
miejskiego”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, 
służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich         

w Koninie. Okres realizacji od 2015 roku do 2020 roku.  
 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 450.000,00 zł, 
które zaplanowano na 2020 rok. 
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„Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego 
ostrzegania”.  
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego                         
z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski                                

w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.  
 

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 15.918,66 zł, 
które zaplanowano na 2020 rok. 

 
W dniu 29.03.2019 r. zawarta została z Powiatem Konińskim Umowa                                     

o Partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu pn.: „Bezpieczna aglomeracja 
konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” na kwotę 15.918,66 zł                               
z okresem realizacji w 2020 roku. 
 
„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K 
OSI - etap II”. 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: 
Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K 
OSI. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski                                  
w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 4.361.264,26 zł. 

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.247.425,17 zł, na 2020 rok 
3.113.839,09 zł. 

 
Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 

 
 

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe – 77 przedsięwzięć, na 
które zaplanowano środki: 

- na 2019 rok w kwocie 89.301.601,24 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 54.269.548,25 zł, 
- wydatki majątkowe  35.032.052,99 zł, 

- na 2020 rok w kwocie 107.039.116,05 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 53.732.449,61 zł, 
- wydatki majątkowe  53.306.666,44 zł, 

- na 2021 rok w kwocie 61.857.284,02 zł, z tego na: 
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- wydatki bieżące 46.435.226,52 zł, 
- wydatki majątkowe  15.422.057,50 zł, 

- na 2022 rok w kwocie 35.407.375,90 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 35.161.525,90 zł, 
- wydatki majątkowe  245.850,00 zł, 

- na 2023 rok w wysokości  34.973.999,49 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 34.690.296,00 zł, 
- wydatki majątkowe  283.703,49 zł, 

- na 2024 rok w wysokości  19.333.646,00 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 19.187.796,00 zł, 
- wydatki majątkowe  145.850,00 zł, 

- na 2025 rok w wysokości  19.330.646,00 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące 19.184.796,00 zł, 
- wydatki majątkowe  145.850,00 zł, 

- na 2026 rok w wysokości  19.330.797,25 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące19.184.792,00 zł, 
- wydatki majątkowe  146.005,25 zł, 

- na 2027 rok w wysokości  19.184.792,00 zł na wydatki bieżące 
 
Na realizację przedsięwzięć do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 
kwotę 27.511.895,10 zł z tego na: 
- wydatki bieżące 24.363.142,22 zł, 
- wydatki majątkowe 3.148.752,88 zł. 
 
Cel przedsięwzięć: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców 
wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. 
 
Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć: 
 

Wydatki bieżące  
 
„Oczyszczanie Miasta Konina”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                          
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.  
 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.776.166,00 zł. Na 2019 rok 
zaplanowano środki w wysokości 1.257.966,00 zł, na 2020 rok 1.268.658,00 zł. 
 

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 01.04.2019 r. zawarte zostało 
porozumienie Nr 43/GK/2019-9943 z PGKiM Sp. z o.o. na kwotę 947.848,47 zł                    
w 2019 r (umowa Nr 1/GK/2017-39061 została rozwiązana). 
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W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 517.396,49 zł                          
(co stanowi 41,13 % realizacji planu 2019 roku) na zapłatę m.in. za mechaniczne                              
i ręczne oczyszczanie dróg i ulic, ścieżek rowerowych, chodników i przejść dla 
pieszych, placów i parkingów. 
 
„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                      
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.815,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 

środki w kwocie 9.963,00 zł. 
  

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu                                    
7 kwietnia 2014 roku Nr 40/DG/2014-13673 i aneksem z 30.06.2014 roku z firmą 
Eko-Efekt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na monitorowanie osiągnięcia efektu 
ekologicznego w związku z termomodernizacją 18 budynków oświatowych na 
terenie miasta Konina.  
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 9.963,00 zł                             
(co stanowi 100,00 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej                      
z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                     
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2019.  

 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.224,59 zł. Na 2019 rok zaplanowano 
środki w wysokości 1.167,96 zł 
 

Przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z umową z dnia 31.10.2014 roku                 
z okresem obowiązywania do kwietnia 2019 roku.  

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 354,24 zł (co 

stanowi 30,33 % realizacji planu 2019 roku) na uiszczenie opłaty. 
 
„Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu 
i przejazdu”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski               
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2020.  
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Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 
środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2020 rok 15.000,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł                          

(co stanowi 100,00 % realizacji planu 2019 roku) na podstawie zawartego aktu 
notarialnego Rep. 13041/2015 z dnia 27.10.2015 roku na zapłatę wynagrodzenia. 

 
„Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi 
mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin    
w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami 
mieszkalnymi Miasta w KSM”.  
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                 
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 596.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 149.500,00 zł, na 2020 rok 151.500,00 zł. 
Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowy zawarte                    

w 2016 roku. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 56.266,89 zł                          
(co stanowi 37,64 % realizacji planu 2019 roku) na wynagrodzenia za zarządzanie. 
 
„Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich        
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 741.300,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 165.000,00 zł, na 2020 rok 165.000,00 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 63/DR/2015-43992                
z dnia 04.12.2015 roku zawartą z PKS w Koninie S.A. oraz Aneksem nr 3/2018                     
z dnia 27.04.2018 roku. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 72.767,24 zł                          

(co stanowi 44,10 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie 
Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2021.  
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Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000,00 zł. Na 2019 rok 
zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 zł, na 2020 rok 22.000,00 zł, na 2021 
rok                   22.000,00 zł. 

 
Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o Decyzję Nr ZZ-B-2124-13/11 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 20.463,15 zł                                        

(co stanowi 93,01 % realizacji planu 2019 roku) na uiszczenie opłaty. 
 

„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami 
Kanału Powa-Topiec”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Okres realizacji 2016-2025.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40,00 zł. 

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 4,00 zł, na 2020 rok 4,00 zł,                         
na 2021 rok 4,00 zł, na 2022 rok 4,00 zł, na 2023 rok 4,00 zł, na 2024 rok 4,00 zł, 
na 2025 rok 4,00 zł.   
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 65/GN/2016-17279                                
zawartą w dniu 26.07.2016 roku ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 4,00 zł                                        

(co stanowi 100,00 % realizacji planu 2019 roku) na uiszczenie opłaty. 
 

„Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek 
organizacyjnych”.  
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski          
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2020 rok 50.000,00 zł. 
 
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr 1/BU/2017-7828 

zawartą w dniu 23.03.2017 roku z Getin Noble Bankiem Spółką Akcyjną na 
prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek 
organizacyjnych z okresem realizacji od 01.05.2017 roku do 31.12.2020 roku. 

 
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków. 
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„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.210.179,01 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 396.796,50 zł. 
 
W I połowie 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące 

umowy:  
- Nr 3/DG/2019-719 w dniu 10.01.2019 roku z firmą Dimitrow Joto Giotto 
na wykonanie statuetek Złotego Konia oraz dyplomów i plakietek 
nominacyjnych na kwotę 14.400,00 zł z okresem obowiązywania od 
10.01.2019 r. do 30.01.2019 r, 

 
- Nr 12/DG/2019-2571 w dniu 30.01.2019 roku z Konińskim Domem 
Kultury na współorganizację Gali Biznesu na kwotę 37.500,00 zł z okresem 
realizacji do 30.03.2019 r, 

 
- Nr 10/DG/2019-2997 w dniu 30.01.2019 roku z Agencją Reklamy Kuźnia 
Dobrego Smaku na przygotowanie pokazu kulinarnego podczas V 
Konińskich Targów Przedsiębiorczości na kwotę 22.140,00 zł z okresem 
realizacji 13.04.2019 r, 
 
- Nr 54/DG/2019-9055 w dniu 22.03.2018 roku z firmą Art.-Expo na montaż 
i demontaż stoisk wystawienniczych podczas V Konińskich Targów 
Przedsiębiorczości na kwotę 35.842,20 zł z okresem realizacji                                         
od 11.04.2019 r. do 13.04.2019 r, 

 
- Nr 56/DG/2019-10745 w dniu 04.04.2019 roku na usługi tłumaczenia na 
kwotę 1.500,00 zł, 
 
- 9 umów w dniu 18.06.2019 roku na organizację płatnych staży dla uczniów 
konińskich szkół średnich oraz studentów PWSZ w Koninie z okresem 
obowiązywania od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. (5 umów), od 01.08.2019 
r. do 31.08.2019 r. (3 umowy) i od 22.07.2019 r. do 21.08.2019 r. na łączną 
kwotę 17.557,95 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 183.235,20 zł                              

(co stanowi 46,18 % realizacji planu 2019 roku) między innymi: na wykonanie 
statuetek Złotego Konia, dyplomów i plakietek nominacyjnych, na usługi związane 
z organizacją V Konińskich Targów Przedsiębiorczości i organizację płatnych 
staży dla uczniów. 
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„Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi 
publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji 
Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                        
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2022.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.158.059,35 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 560.800,00 zł, na 2020 rok 694.708,85 zł,                         
na 2021 rok 554.810,50 zł, na 2022 rok 400.000,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 482.800,00 zł                              

(co stanowi 86,09 % realizacji planu 2019 roku) na wypłatę odszkodowań za 
przejęte z mocy prawa grunty. 
 
„Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań 
publicznych”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł. 
 

Realizacja przedsięwzięcia w II połowie 2019 roku. 
 
„Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością”.  
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                 
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 1.COP/2017-148 
zawartą 04.01.2017 r. z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
„Otwarcie”. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł                            

(co stanowi 50,00 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 
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Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                 
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 

środki w wysokości 30.000,00 zł. 
 
W dniu 18.02.2019 r. zawarta została umowa Nr 7.COP/2019-4818                                       

z Towarzystwem Samorządowym w Koninie z okresem realizacji w 2019 roku na 
kwotę 30.000,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł                            

(co stanowi 100,00% realizacji planu 2019 roku). 
 
„Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                  
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 285.114,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 51.168,00 zł. 
 
Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 29/GK/2017-10447 

zawartą 20.03.2017 r z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT” z okresem 
realizacji od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r. na kwotę 285.114,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 51.168,00 zł                              

(co stanowi 100,00 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.  
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                   
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2023.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.587.048,72 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 11.595.832,22 zł, na 2020 rok 15.443.630,02 zł, 
na 2021 rok                   15.500.000,00 zł, na 2022 rok 15.500.000,00 zł, na 2023 
rok 15.500.000,00 zł. 

 
Na realizację przedsięwzięcia w dniu 26.06.2019 r. zawarta została umowa    

Nr 82/GK/2019-22379 z PGKiM Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych z okresem obowiązywania do 
2023 roku na kwotę 47.517.855,23 zł, z tego w 2019 roku 5.783.564,27 zł, w 2020 
roku 11.785.325,04 zł, w 2021 roku 11.954.751,12 zł, w 2022 roku 11.995.153,92 
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zł,                          w 2023 roku 5.999.060,88 zł (umowa Nr 3/GK/2018-69 została 
rozwiązana). 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 3.687.434,66 zł                              

(co stanowi 31,80 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                    
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 860.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 320.000,00 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 20.03.2017 r.                      
Nr 20/GK2017-8603 zawartą z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce 
Zarząd Oddziału w Koninie z okresem realizacji od 01.04.2017 roku                                            
do 31.12.2019 roku na kwotę 860.000,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 160.004,00 zł                           

(co stanowi 50,00 % realizacji planu 2019 roku) na prowadzenie schroniska. 
 
„Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu 
strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 57.582,10 zł. Na 2019 rok zaplanowano 

środki w wysokości 8.275,40 zł. 
 
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umowami: 
 
- Nr 106/GK/2016-38127 z firmą Auto Serwis Pomoc Drogowa Holowanie 
na usuwanie pojazdów z drogi na kwotę 46.207,60 zł, z tego w 2019 roku 
5.999,90 zł okresem obowiązywania od 02.01.2017 r. do 31.03.2019 r, 

 
- Nr 110/GK/2017-38010 z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej 
S.A. w Koninie na prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego na 
kwotę 11.377,50 zł, z tego w 2019 roku 2.275,50 zł z okresem 
obowiązywania od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 2.749,90 zł                           

(co stanowi 33,23 % realizacji planu 2019 roku). 
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„Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców w Koninie”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski       
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2021.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.834,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 

środki w wysokości 12.246,00 zł, na 2020 rok 12.366,00 zł, na 2021 rok                         
12.487,00 zł. 

 
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 18.01.2017 roku       

Nr 1/GN/2017-1122/1 (wraz z aneksami) zawartą ze „Społem" Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców w Koninie na najem lokalu przy ul. 1 Maja 18. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 6.102,38 zł                              
(co stanowi 49,83 % realizacji planu 2019 roku) na zapłatę czynszu. 

 
 
„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek 
organizacyjnych na lata 2018-2019”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                      
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.310.793,34 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 2.274.959,13 zł. 
 

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zawartymi umowami : 
 
- z dnia 10.10.2017 roku Nr 101/DG/2017-30279 z PGE Obrót SA na 
dostawę energii elektrycznej na kwotę 4.268.793,34 zł, 
 
- z dnia 19.12.2017 roku Nr 137/DG/2017-37882 z Benefit Consulting 
Group s. c. na usługi doradcze na kwotę 42.000,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 904.496,64 zł                              

(co stanowi 39,76 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli 
zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy                         
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego”. 
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Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                     
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 183.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 45.500,00 zł, na 2020 rok 46.500,00 zł, na 2021 
rok                    46.500,00 zł. 

 
Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o aneksy zawarte w 2017 roku                    

z Konińską Spółdzielnią Mieszkaniową, Miejskim Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. w Koninie oraz Wspólnotą Mieszkaniową Zakole 5. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 10.775,58 zł                              
(co stanowi 23,68 % realizacji planu 2019 roku). 

 
„Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.431.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 3.806.000,00 zł. 
 

W I połowie 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały 
następujące umowy: 

 
- Nr 24/ZDM/2019 z Zakładem Robót Inżynieryjnych Konin w dniu 
21.02.2019 roku na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie miasta 
Konina – nawierzchnie brukowe na kwotę 588.307,16 zł z okresem 
realizacji w 2019 roku, 

 
- Nr 35/ZDM/2019 z Zakładem Robót Inżynieryjnych Konin w dniu 
22.03.2019 roku na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie miasta 
Konina – nawierzchnie gruntowe na kwotę 613.182,31 zł z okresem 
realizacji w 2019 roku, 

 
- Nr 50/ZDM/2019 z FB Serwis S.A. Warszawa w dniu 30.05.2019 roku na 
wykonanie remontów bieżących dróg na terenie miasta Konina – 
nawierzchnie bitumiczne na kwotę 2.228.357,18 zł z okresem realizacji w 
2019 roku. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 350.285,18 zł                 

(co stanowi 9,20 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie”. 
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Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.  
 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 753.246,00 zł. Na 2019 rok 
zaplanowano środki w wysokości 364.878,00 zł, na 2020 rok 388.368,00 zł. 

 
Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 74/ZDM/2018 z 

dnia 19.10.2018 roku zawartą z Zakładem Usługowo-Handlowym „AGROMAX” 
Wola Podłężna na kwotę 753.246,00 zł, z tego w 2019 roku 364.878,00 zł, w 2020 
roku 388.368,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 105.099,12 zł                 

(co stanowi 28,80 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.  

Łączne nakłady finansowe wynoszą 484.000,00 zł. Na 2019 rok 
zaplanowano środki w wysokości 242.000,00 zł, na 2020 rok 242.000,00 zł. 

 
Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 94/ZDM/2018 

zawartą w dniu 17.12.2018 roku z Przedsiębiorstwem Montażu Elektrycznego 
„ELEKTROBUD” Konin na kwotę 446.797,50 zł, z tego w 2019 roku                    
223.398,75 zł, w 2020 roku 223.398,75 zł. 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 90.023,70 zł                 
(co stanowi 37,20 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na 
terenie miasta Konina”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.060.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 530.000,00 zł, na 2020 rok 530.000,00 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 roku: 
- nr 95/ZDM/2018 w dniu 19.12.2018 r. z Instalacje Wod.-Kan. i C.O.  
Wyszyna na kwotę 389.236,20 zł z okresem realizacji w 2019 roku, 
 
- nr 96/ZDM/2018 w dniu 19.12.2018 r. z PWiK Sp. z o.o. Konin na kwotę 
122.472,00 zł z okresem realizacji w 2019 roku. 
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W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 187.590,52 zł                 

(co stanowi 35,39 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Konina-Glinka, Kurów”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                    
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.938,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 

środki w wysokości 27.798,00 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z 15.09.2017 roku                    
Nr 7/UA/2017-28230 zawartą z Instytutem Gospodarki Przestrzennej                                           
i Mieszkalnictwa Warszawa. 

 
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków. 
 

„Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy                                      
ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                    
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.683,77 zł. Na 2019 rok zaplanowano 

środki w wysokości 9.200,02 zł, na 2020 rok 9.283,83 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z dnia 21.12.2017 roku 
Nr 1/KS/2017-39079 zawartą z firmą Poczta Polska Spółka Akcyjna na wykonanie 
usługi obejmującej odbiór pakietów, transport własnym środkiem transportu oraz 
ochronę na kwotę 27.683,77 zł, z tego w 2019 roku 9.200,02 zł, w 2020 roku 
9.283,83 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 4.708,05 zł                              
(co stanowi 51,17 % realizacji planu 2019 roku). 

 
„Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego                              
w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie 
Miejskim w Koninie”.  
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                    
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.  
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Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.060,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 
środki w wysokości 7.380,00 zł, na 2020 rok 12.300,00 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 1/OR/2018-38125 z 
02.01.2018 r. zawartą z Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdańsk z 
okresem realizacji do 20.12.2020 r. na kwotę 27.060,00 zł, z tego w 2019 roku 
7.380,00 zł, w 2020 roku 12.300,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu. 

 
„Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego                             
i Punktu Rehabilitacyjnego”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                    
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł, na 2020 rok 85.000,00 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 2.COP/2018-3848 
zawartą 03.01.2018 r. z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Koninie z okresem realizacji do 31.12.2020 r. na kwotę 
255.000,00 zł, z tego w 2019 roku 85.000,00 zł, w 2020 roku 85.000,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 42.500,00 zł                            

(co stanowi 50,00 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz                                             
z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                    
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.223.851,05 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 265.068,23 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 roku: 
- nr 13/GK/2018-5242 z PGKiM Sp. z o.o. na kwotę 239.410,70 zł, 
 
- nr 25/GK/2018-8579 z EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni na 
kwotę 440.253,48 zł,  
 
- nr 24/GK/2018-8580 z Zakładem Usługowo-handlowym „Agromax” 
na kwotę 399.389,67 zł,  
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- nr 9/GK/2016-701 wraz z aneksem nr. 2/GK/2018-226 z PGKiM Sp. 
z o.o. na kwotę 1.144.797,20 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 174.283,30 zł                       

(co stanowi 65,75 % realizacji planu 2019 roku) na urządzanie, pielęgnację                               
i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO.  

 
„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                    
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2021. 

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.782.727,65 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 936.069,70 zł, na 2020 rok 954.816,62 zł,                       
na 2021 rok 974.109,73 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 3/WK/2017-36576                      
z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na 
wykonanie i dostawę dokumentów komunikacyjnych na kwotę 3.782.727,65 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 264.164,36 zł                            
(co stanowi 28,22 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie 
administracyjnym Miasta Konin”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2021.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.867.140,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 3.012.010,00 zł, na 2020 rok 3.134.330,00 zł, na 
2021 rok 3.217.300,00 zł. 

 
Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte 31.01.2018 r.   

z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym Sp. z o. o. Kalisz z okresem realizacji do 
31.12.2021 r.: 

 
- Nr 15/ZDM/2018 na kwotę 10.452.621,97 zł, 
- Nr 16/ZDM/2018 na kwotę 762.877,94 zł.  
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 790.209,35 zł                        

(co stanowi 26,24 % realizacji planu 2019 roku). 
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„Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                    
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 318.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł, na 2020 rok 90.000,00 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 r.: 
- nr 7.KT.2018.5810 z Konińskim Towarzystwem Muzycznym z okresem 
obowiązywania do 31.12.2020 na kwotę 75.000,00 zł, 

 
- nr 22.KT.2018.8318 ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym IN ART 
z okresem obowiązywania do 31.12.2020 na kwotę 120.000,00 zł, 

 
- nr 21.KT.2018.8134 z Konińskim Towarzystwem Muzycznym z okresem 
obowiązywania do 31.12.2020 r na kwotę 75.000,00 zł. 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 45.000,00 zł                            

(co stanowi 50,00 % realizacji planu 2019 roku) na organizację imprez 
kulturalnych dla mieszkańców Konina. 
 
„Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                    
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2021.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.014.750,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 304.425,00 zł, na 2020 rok 304.425,00 zł,                         
na 2021 rok 304.425,00 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 1/GK-KOSI/2018 
zawartą 12.06.2018 r. z Nextbike Polska SA z okresem realizacji 2018-2021 r. na 
kwotę 1.014.750,00 zł, z tego w 2019 roku 304.425,00 zł, w 2020 roku                           
304.425,00 zł, w 2021 roku 304.425,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 101.475,00 zł                            

(co stanowi 33,33 % realizacji planu 2019 roku) na utrzymanie i naprawę rowerów 
miejskich.  
 
„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                    
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2020.  
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Łączne nakłady finansowe wynoszą 168.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2020 rok 118.000,00 zł. 
 

W dniu 15.03.2019 r. zawarta została umowa Nr 3/UA/2019-7543                                    
z Konsorcjum: MPZPlan Wrocław, SoftGIS s.c. Wrocław na opracowanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina                          
z okresem realizacji od 15.03.2019 r do 30.09.2020 r. na kwotę 164.820,00 zł, z 
tego w 2019 roku 49.200,00 zł, w 2020 roku 115.620,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków. 
 

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.800.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 2.900.000,00 zł, na 2020 rok 2.900.000,00 zł. 
 
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umowami zawartymi w 2018 roku: 

- Nr 84/ZDM/2018 z JULMAT KONIN Sp. z o.o. Konin na kwotę 
1.287.319,59 zł z okresem realizacji w 2019 roku, w zakresie części I, 
 
- Nr 86/ZDM/2018 z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „Trans-
Gaj” s.c. Konin na kwotę 370.873,73 zł z okresem realizacji w 2019 roku,                   
w zakresie części II, 

 
- Nr 85/ZDM/2018 z JULMAT KONIN Sp. z o.o. Konin na kwotę                  
742.293,89 zł z okresem realizacji w 2019 roku, w zakresie części III, 
 
- Nr 90/ZDM/2018 z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „Trans-
Gaj” s.c. Konin na kwotę 208.785,60 zł z okresem realizacji w 2019 roku,                     
w zakresie części IV, 
 
- Nr 83/ZDM/2018 z PGKiM Sp. z o.o. Konin na kwotę 254.664,00 zł                             
z okresem realizacji w 2019 roku, w zakresie części V. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.866.822,40 zł                            

(co stanowi 64,37 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji 
świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta 
Konina”. 
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Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.  
 
Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 2.358.400,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 1.179.200,00 zł, na 2020 rok 1.179.200,00 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 roku: 
- Nr 58/ZDM/2018 z Innogy Polska S.A. Warszawa na kwotę 435.235,52 zł 
na dostawę energii elektrycznej z okresem realizacji w 2019 roku, 
 
- Nr 89/ZDM/2018 z Energa-Operator S.A. Gdańsk na kwotę 743.964,48 zł 
na dystrybucję energii elektrycznej z okresem realizacji w 2019 roku. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 365.987,74 zł                            

(co stanowi 31,04 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe na terenie Ośrodka 
Przystań Gosławice w Koninie”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2023.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.500,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 

środki w wysokości 2.500,00 zł, na 2020 rok 2.500,00 zł, na 2021 rok 2.500,00 zł,                             
na 2022 rok 2.500,00 zł, na 2023 rok 2.500,00 zł. 

 
 Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę nr G11/2019 zawartą                 
w 2018 roku ze Skarbem Państwa – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Konin z 
okresem obowiązywania od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. na kwotę 12.500,00 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 2.288,16 zł                                        
(co stanowi 91,53 % realizacji planu 2019 roku) na uiszczenie opłaty. 
 
„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin                             
i gmin z którymi zawarto porozumienie”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2027.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 182.255.524,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 19.184.792,00 zł, na 2020 rok 19.184.792,00 zł,                  
na 2021 rok 19.184.792,00 zł, na 2022 rok 19.184.792,00 zł, na 2023 rok 
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19.184.792,00 zł, na 2024 rok 19.184.792,00 zł, na 2025 rok 19.184.792,00 zł,                     
na 2026 rok 19.184.792,00 zł, na 2027 rok 19.184.792,00 zł. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 43/GK/2018-19388 
(wraz z aneksami nr 43.1/GK/2018-29322, Nr 43.2/GK/2018-32723                              
Nr 43.3/GK/2018-634, Nr 43.4/GK/2019-4995, Nr 43.5/GK/2019-18903) zawartą 
29.06.2018 r. z MZK w Koninie Sp. z o. o. na organizację publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie                             
z okresem realizacji do 2027 r. na kwotę 182.255.524,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 12.519.129,12 zł                                        

(co stanowi 65,26 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.  

Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł. Na 2019 rok 
zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, na 2020 rok 100.000,00 zł, na 
2021 rok 100.000,00 zł. 

 
Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 32/IN/2018-34443 

zawartą 05.12.2018 roku z Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z 
okresem obowiązywania od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. na kwotę 98.146,62 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 29.740,89 zł                                        
(co stanowi 29,74 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe w pasie drogowym ul. 
Gajowej, na której zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2022.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.750,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 

środki w wysokości 350,00 zł, na 2020 rok 350,00 zł, na 2021 rok 350,00 zł,                  
na 2022 rok 350,00 zł. 

 
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr G149/2018-

58/GN/2018-21006 zawartą w 2018 r. ze Skarbem Państwa - Lasy Państwowe - 
Nadleśnictwo Konin z okresem realizacji do 2022 roku na kwotę 1.355,40 zł. 

 



45 

 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 302,58 zł                                        
(co stanowi 86,45 % realizacji planu 2019 roku) na uiszczenie opłaty. 
 
„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz                            
z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.593.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 2.193.000,00 zł, na 2020 rok 400.000,00 zł.           
 

W I półroczu 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące 
umowy: 

- nr 35/GK/2019-6082 w dniu 11.03.2019 r. z PGKiM sp. z o.o.                         
na urządzanie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej 
na terenie Konina Rejon I z okresem obowiązywania od 01.04.2019 r. 
do 31.03.2020 roku na kwotę 222.868,18 zł, z tego w 2019 roku 
208.470,06 zł, w 2020 roku 14.398,12 zł, 
 
- nr 36/GK/2019-6087 w dniu 11.03.2019 r. z EKO-FLORA 
Współczesne Tereny Zieleni na urządzanie, pielęgnację                                          
i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II      
z okresem obowiązywania od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 roku na 
kwotę 504.453,68 zł, z tego w 2019 roku 460.745,29 zł, w 2020 roku 
43.708,39 zł, 
 
- nr 37/GK/2019-6089 w dniu 11.03.2019 r. z Zakład Usługowo-
handlowy „Agromax” na urządzanie, pielęgnację i porządkowanie 
terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III z okresem 
obowiązywania od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 roku na kwotę 
465.366,61 zł, z tego w 2019 roku 407.042,61 zł, w 2020 roku 
58.324,00 zł, 
 
- nr 9/GK/2016-701 wraz z aneksem nr. 3/GK/2018-34082 z PGKiM 
sp. z o.o. na urządzanie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni   
w parkach miejskich, bulwarach nadwarciańskich wraz                                              
z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO z okresem obowiązywania od 
01.04.2019 r. do 31.03.2020 roku na kwotę 1.299.986,50 zł, z tego                      
w 2019 roku 1.099.998,77 zł, w 2020 roku 199.987,73 zł, 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 415.153,73 zł                                        

(co stanowi 18,93 % realizacji planu 2019 roku). 
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„Za życiem”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Przedszkole                     
nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 
2018-2021.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 749.400,000 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 187.200,00 zł, na 2020 rok 234.000,00 zł,                            
na 2021 rok 234.000,00 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 128.220,00 zł                                        
(co stanowi 68,49 % realizacji planu 2019 roku). 
 
 
 
 
„Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina 
- Konin Międzylesie”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 455.000,00 zł, które zaplanowano na 

2019 rok. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr d/45/41/19/000001-
63/GN/2018 zawartą 31.12.2018 roku z Energa Operator na kwotę 400.000,00 zł                     
z okresem obowiązywania w 2019 roku. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 157.975,63 zł                                        

(co stanowi 34,72 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.  
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 734.105,37 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 244.701,79 zł, na 2020 rok 244.701,79 zł, na 
2021 rok 244.701,79 zł. 

 
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr WK.5.2018-36840 

zawartą 27.12.2018 roku Utal Sp. z o.o. Poznań-Gruszczyn na kwotę 734.051,70 
zł. 
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W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 61.789,05 zł                                        

(co stanowi 25,25 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na 
Bulwarze Nadwarciańskim”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.776,00 zł, które zaplanowano                             

na 2019 rok. 
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 62/GN/2018-33590 

zawartą w 2018 roku z SZART Konin na kwotę 9.500,00 zł. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 9.500,00 zł                                        

(co stanowi 68,96 % realizacji planu 2019 roku). 
„Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2020 rok 50.000,00 zł, na 2021 
rok                        50.000,00 zł. 

W dniu 04.01.2019 r. na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa 
Nr 2.WS/2019 – 36 z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie 
z okresem realizacji 01.01.2019 – 31.12.2021 r. na kwotę 150.000,00 zł, z tego w 
2019 roku 50.000,00 zł, w 2020 roku 50.000,00 zł, w 2021 roku 50.000,00 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 zł                            
(co stanowi 50,00 % realizacji planu 2019 roku) na zapewnienie pomocy 34 
osobom bezdomnym i potrzebującym.  
 
„Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.030.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł, na 2020 rok 350.000,00 zł,                                
na 2021 rok 350.000,00 zł. 
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W dniu 07.01.2019 r. na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa 
Nr 6.WS/2019 – 17 z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie 
z okresem realizacji 01.01.2019 – 31.12.2021 r. na kwotę 990.000,00 zł, z tego                     
w 2019 roku 330.000,00 zł, w 2020 roku 330.000,00 zł, w 2021 roku 330.000,00 
zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 165.000,00 zł                            
(co stanowi 50,00 % realizacji planu 2019 roku) na zapewnienie pomocy 84 
osobom bezdomnym.  
 
„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- 
Rodzinny Dom Dziecka”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 660.000,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 220.000,00 zł, na 2020 rok 220.000,00 zł, na 
2021 rok 220.000,00 zł. 

W dniu 10.01.2019 r. na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa 
Nr 19.WS/2019 – 46 ze Stowarzyszeniem PROM z okresem realizacji 01.01.2019 
– 31.12.2021 r. na kwotę 660.000,00 zł, z tego w 2019 roku 220.000,00 zł,                                          
w 2020 roku 220.000,00 zł, w 2021 roku 220.000,00 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 110.000,00 zł                            
(co stanowi 50,00 % realizacji planu 2019 roku) na prowadzenie placówki.  
 
„Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 518.076,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 105.288,00 zł, na 2020 rok 169.002,00 zł, na 
2021 rok 180.072,00 zł, na 2022 rok 63.714,00 zł. 
 

W dniu 26.04.2019 r. na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały z 
Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT” umowy: 

 
- Nr 62/GK/2019 – 14450 z okresem realizacji od 01.05.2019 r.                                       
do 30.04.2022 r. na kwotę 176.382,00 zł, z tego w 2019 roku 35.916,00 zł,                    
w 2020 roku 57.564,00 zł, w 2021 roku 61.254,00 zł, w 2022 roku                      
21.648,00 zł, 
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- Nr 61/GK/2019 – 14433 z okresem realizacji od 01.05.2019 r.                                       
do 30.04.2022 r. na kwotę 185.238,00 zł, z tego w 2019 roku 37.884,00 zł,                           
w 2020 roku 60.516,00 zł, w 2021 roku 64.206,00 zł, w 2022 roku                         
22.632,00 zł, 
 
- Nr 34/GK/2019 – 5590 z okresem realizacji od 01.05.2019 r. do                      
30.04.2022 r. na kwotę 156.456,00 zł, z tego w 2019 roku 31.488,00 zł,                           
w 2020 roku 50.922,00 zł, w 2021 roku 54.612,00 zł, w 2022 roku                   
19.434,00 zł. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 13.161,00 zł                            

(co stanowi 12,50 % realizacji planu 2019 roku) na utrzymanie szaletów miejskich.  
 
„Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu 
strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.533,20 zł. Na 2019 rok zaplanowano 

środki w wysokości 17.505,30 zł, na 2020 rok 24.910,50 zł, na 2021 rok                     
25.951,50 zł, na 2022 rok 7.165,90 zł. 

 
W dniu 21.03.2019 r. na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały 

następujące umowy: 
 
- Nr 41/GK/2019 – 8852 z firmą Auto Serwis Pomoc Drogowa Holowanie 
Kazimierz Biskupi na holowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu 
miasta Konina na parking strzeżony z okresem realizacji od 01.04.2019 r. do     
31.03.2022 r. na kwotę 60.733,20 zł, z tego w 2019 roku 13.905,30 zł, w 
2020 roku 19.910,50 zł, w 2021 roku 20.951,50 zł, w 2022 roku 5.965,90 zł, 
 
- Nr 40/GK/2019 – 8557 z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym Pokrzywka 
i Wspólnicy S.c. Konin na prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego 
z okresem realizacji od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. na kwotę 14.800,00 
zł, z tego w 2019 roku 3.600,00 zł, w 2020 roku 5.000,00 zł, w 2021 roku 
5.000,00 zł, w 2022 roku 1.200,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 5.904,00 zł                            

(co stanowi 33,73 % realizacji planu 2019 roku) na holowanie pojazdów 
usuniętych z dróg.  
 
„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną”. 
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Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              

w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2019.  
 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.060,00 zł, które zaplanowano na 

2019 rok. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 68.WS/2018-36121 
NK 69594 zawartą w 2018 roku z Fundację Honeste Vivere na prowadzenie                             
1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina w 2019 roku na 
kwotę 126.060,00 zł. 

  
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 63.030,00 zł                        

(co stanowi 50,00 % realizacji planu 2019 roku). 
 
 
 
 
„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2019.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.060,00 zł, które zaplanowano               

na 2019 rok. 
 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w roku 2018: 
 

- Nr 60.WS/2018- 35330 NK 69585 na kwotę 10.051,00 zł 
- Nr 61.WS/2018- 35336 NK 69586 na kwotę 10.528,00 zł, 
- Nr 62.WS/2018-35337 NK 69587 na kwotę 9.810,00 zł,  
- Nr 63.WS/2018- 35345 NK 69588 na kwotę 5.982,00 zł,  
- Nr 64.WS/2018- 35350 NK 69589 na kwotę 6.221,00 zł, 
- Nr 66.WS/2018- 35363 NK 69590 na kwotę 5.743,00 zł,  
- Nr 67.WS/2018- 35365 NK 69591 na kwotę 5.743,00 zł,  
- Nr 70.WS/2018- 36385  NK 69596 na kwotę 4.950,00 zł. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 24.817,97 zł                            

(co stanowi 41,32 % realizacji planu 2019 roku). 
 

„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu 
telekomunikacyjnego”. 
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Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zakład Obsługi 
Urzędu Miejskiego w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 251.108,00 zł. Na 2019 rok 

zaplanowano środki w wysokości 91.108,00 zł, na 2020 rok 80.000,00 zł, na 2021 
rok                      80.000,00 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku rozpoczęto procedurę przetargową. 
 
„Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski              
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2024.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano 

środki w wysokości 3.000,00 zł, na 2020 rok 3.0000,00 zł, na 2021 rok 3.000,00 
zł, na 2022 rok 3.000,00 zł, na 2023 rok 3.000,00 zł, na 2024 rok 3.000,00 zł. 
 

W dniu 21.03.2019 r. zawarte zostało Porozumienie Nr 10/GN/2019 – 8870 
(aneks 26.04.2019 r.) z właścicielem nieruchomości położonej obręb Starówka 
dotyczące ustanowienia służebności gruntowej na okres do 31.12.2023 r. na kwotę                      
18.000,00 zł, z tego w 2019 roku 3.000,00 zł, w 2020 roku 3.0000,00 zł,                                  
w 2021 roku 3.000,00 zł, w 2022 roku 3.000,00 zł, w 2023 roku 3.000,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 3.000,00 zł                            

(co stanowi 100,00 % realizacji planu 2019 roku) na wypłatę wynagrodzenia. 
 
„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konin i jego jednostek 
organizacyjnych na lata 2020-2021”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski    
w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.  

 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.980.326,00 zł. Na 2020 rok 

zaplanowano środki w wysokości 4.852.103,00 zł, na 2021 rok 5.128.223,00 zł. 
 
W I półroczu 2019 roku przygotowano materiały do przeprowadzenia 

przetargu. 
 
 
 

Wydatki majątkowe  
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„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2017-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 

13.120.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 5.970.251,18 zł, 
na 2020 rok 3.660.000,00 zł.  

 
W I półroczu br. nie poniesiono wydatków. 

 
„Nabycie nieruchomości gruntowych”.  
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                             
w Koninie. Okres realizacji 2016-2023.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 

3.869.753,79 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 955.074,00 zł,                    
na 2020 rok 1.185.187,80 zł. na 2021 rok 276.207,50 zł. na 2022 rok 100.000,00 
zł. na 2023 rok 137.853,49 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 611.673,00 zł                            
(co stanowi 64,04 % realizacji planu 2019 roku) na nabycie działek w obrębie 
Przydziałki, Wilków, Grójec, Chorzeń, Niesłusz i Czarków zgodnie z aktami 
notarialnymi. 
 
„Zakup środków trwałych od PGKiM”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski               
w Koninie. Okres realizacji 2017-2026.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                 

896.155,25 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 89.600,00 zł,                           
na 2020 rok 89.600,00 zł, na 2021 rok 89.600,00 zł, na 2022 rok 89.600,00 zł,                 
na 2023 rok 89.600,00 zł, na 2024 rok 89.600,00 zł, na 2025 rok 89.600,00 zł,                             
na 2026 rok 89.755,25 zł.   
 
 Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 25.04.2017 r.                     
nr 12/GN/2017-13721 na kwotę 896.155,25 zł.   
 

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków, realizacja                                               
w II półroczu br. 
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„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. 
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki  478/7 i 478/4, obręb 
Starówka w Koninie”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                   
w Koninie. Okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2019.  

 
Łączne nakłady wynoszą 4.400.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki 

w wysokości 1.000.000,00 zł.  
 

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 
29.05.2017 r. Nr 1/SL/2017-17065 z MTBS dotyczącą wniesienia wkładu na 
kwotę 4.400.000,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.000.000,00 zł                      

(co stanowi 100,00 % realizacji planu 2019 roku). 
 
„Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem 
sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie”. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                          

w Koninie. Okres realizacji 2017-2019.  
 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 

3.795.498,45 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.343.630,45 zł.  
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 973.833,40 zł                      

(co stanowi 72,48 % realizacji planu 2019 roku) w oparciu o umowy zawarte                          
w 2017 roku. 

 
„Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)”. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                           

w Koninie. Okres realizacji 2018-2026.  
 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                   

553.500,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 56.250,00 zł,                              
na 2020 rok 56.250,00 zł, na 2021 rok 56.250,00 zł, na 2022 rok 56.250,00 zł,                        
na 2023 rok 56.250,00 zł, na 2024 rok 56.250,00 zł, na 2025 rok 56.250,00 zł,                          
na 2026 rok 56.250,00 zł.  
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Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 56/GN/2018-17256 
zawartą 27.06.2018 r. z PGKiM Sp. z o. o. w Koninie z okresem realizacji                                 
do 2026 r. na kwotę 553.500,00 zł.  

 
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków, realizacja                                               

w II półroczu br. 
 

„Mini Uzdrowisko-Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                           
w Koninie. Okres realizacji 2018-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                    

530.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 509.990,00 zł.  
 
W I półroczu 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące 

umowy: 
 

- Nr 47/DG/2019-5685 w dniu 28.02.2019 roku z IMMERSIVE 3D Sp. z 
o.o. na wykonanie zmian w dokumentacji projektowej na kwotę 9.471,00 zł                              
z okresem obowiązywania do 15.03.2019 r, 
 
- Nr 72/DG/2019-20571 w dniu 14.06.2019 roku z firmą „Szart” Rąpel 
Szymon Konin na wykonanie tężni na kwotę 485.850,00 zł z okresem 
obowiązywania do 27.09.2019 r, 
 
- Nr 73/DG/2019-20571 w dniu 14.06.2019 roku z Biurem Obsługi 
Budownictwa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 8.900,00 zł 
z okresem obowiązywania do 27.09.2019 r. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 10.079,78 zł                      

(co stanowi 1,98 % realizacji planu 2019 roku) na opłatę przyłączeniową oraz na 
wykonanie zmian w dokumentacji projektowej 

 
„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę                                   
ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania                              
z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                      

60.270,00 zł, które zaplanowano na 2019 rok.  
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W I połowie 2019 roku nie poniesiono wydatków. 
 

„Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                           
w Koninie. Okres realizacji 2018-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą               

630.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 595.806,00 zł. 
 

W I półroczu 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące 
umowy: 
 

- Nr 57/DG/2019-10806 w dniu 08.04.2019 roku z Agromax Zakład 
Usługowo-Handlowy na wykonanie placu zabaw dla dzieci                                                    
z niepełnosprawnościami na kwotę 589.767,78 zł z okresem obowiązywania 
do 19.08.2019 r, 
 
- Nr 58/DG/2019-10856 w dniu 08.04.2019 roku z Przedsiębiorstwem 
Inwestycji i Budownictwa INWEST-BUD na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego na kwotę 6.150,78 zł z okresem obowiązywania do 
19.08.2019 r, 

 
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków. 

 

„Przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do 
ruchu rowerowego”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018-2019.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                   

110.000,00 zł, które zaplanowano na 2019 rok.  
 

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 73/ZDM/2018 
zawartą w dniu 12.10.2018 roku z firmą JULMAT Konin Sp. z o.o. na kwotę 
77.937,72 zł                  z okresem realizacji w 2019 roku. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 46.960,17 zł                      
(co stanowi 42,69 % realizacji planu 2019 roku). 
 

„Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie”. 
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Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                     

656.785,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 594.010,00 zł. 
 

W dniu 01.04.2019 roku zawarta została umowa Nr 36/ZDM/2019                                     
z Zakładem Robót Inżynieryjnych Konin na budowę dróg w rejonie bloków przy              
ul. J. Piłsudskiego – etap I na kwotę 588.222,90 zł z okresem realizacji w 2019 
roku. 

 
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków. 

 

„Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika-etap II”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                     

120.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 112.000,00 zł. 
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu. 

 

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                     

49.200,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 39.200,00 zł. 
 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 39.200,00 zł (co 

stanowi 100,00 % realizacji planu 2019 roku) na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 
 

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa 
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                           
w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2019 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                     

330.450,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 315.500,00 zł. 
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W I półroczu 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została w 
dniu 03.01.2019 r. umowa Nr 1/DG/2019-36914 z Muzeum Okręgowym w 
Koninie na pełnienie nadzoru archeologicznego kwotę 3.000,00 zł z okresem 
obowiązywania do 31.05.2019 r. 

 
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 312.390,00 zł (co 

stanowi 99,01 % realizacji planu 2019 roku) na prace związane                                                               
z zagospodarowaniem terenu wokół Konińskiego Słupa Drogowego. 
 

„Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                           
w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                     

114.469,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 114.100,00 zł. 
 
W dniu 28.01.2019 roku zawarta została umowa Nr 7/DG/2019-2073 z PUH 

Trans-Gaj s.c. na wykonanie strefy edukacyjnej na kwotę 114.077,27 zł z okresem 
realizacji do 12.04.2019 roku. 
 

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 114.077,27 zł                      
(co stanowi 99,98 % realizacji planu 2019 roku). 
 

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie                                
w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.  
 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                     

80.446.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 21.906.371,36 zł, 
na 2020 rok 44.539.628,64 zł, na 2021 rok 14.000.000,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane, nadzór 

autorski i inwestorski. 
 

„Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na 
dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów  w Koninie, na działce nr 1060 
obręb Starówka”. 
 



58 

 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                       
w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                     

5.714.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.200.000,00 zł, na 
2020 rok 3.514.000,00 zł, na 2021 rok 1.000.000,00 zł. 

 
Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu. 
 

„Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy                                  
ul. Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                   

110.000,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.  
 
W I półroczu 2019 roku ogłoszono publiczny konkurs ofert. 
 

„Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka 
Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski                   
w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2020 roku.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                     

102.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł,                           
na 2020 rok 42.000,00 zł. 

 
W I półroczu 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały 

następujące umowy: 
 
- Nr 68/DG/2019-17940 w dniu 31.05.2019 r. z Biurem Projektów i Usług 

Pomiarowych „Budoprojekt” na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przyłączenie do sieci Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego 
„Przystań Gosławice” na kwotę 18.600,00 zł z okresem obowiązywania do 
30.11.2019 r, 

 
- Nr 67/DG/2019-15354 w dniu 31.05.2019 r. z Energa Operator S.A. na 

przyłączenie do sieci Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań 
Gosławice” z okresem obowiązywania od 10.06.2019 r. do 31.07.2020 r na kwotę 
81.078,53 zł, z tego w 2019 roku 40.539,26 zł, w 2020 roku 40.539,27 zł. 
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W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 40.539,26 zł                      

(co stanowi 67,57 % realizacji planu 2019 roku). 
 

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 
kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej”. 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.  

 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                    

60.000,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.  
 
W I półroczu 2019 roku przygotowano materiały do ogłoszenia publicznego 

konkursu ofert. 
 

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy 
Gajowej z ulicą Przemysłową-Odgałęzienie”. 

 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2019-2020.  
 
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą                      

50.000,00 zł, które zaplanowano na 2020 rok.  
 
W I półroczu 2019 roku przygotowano materiały do ogłoszenia publicznego 

konkursu ofert. 
 
 
 
 
 
     Prezydent  Miasta  Konina  
 
            Piotr Korytkowski 


