
ZAŁĄCZNIK nr  2

do Uchwały nr  17

Rady Miasta Konina

z dnia 19 grudnia 2018 roku

Limit  wydatków majątkowych roku 2018  na  programy finansowane 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy 

o finansach publicznych 

w złotych

                     2018 rok

Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka 

organizacyjna

Okres 

realizacji

Środki budżetu 

państwa, środki 

własne gminy

Środki z EFRR i 

EFS

Zadania gminy 6 783 945,59 16 547 778,84

1.
Fundusz Spójności - Program  Operacyjny 

Pomoc Techniczna 2014-2020

Urząd Miejski w 

Koninie

cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej Starówki

 projekt pt.  "Rewitalizacja konińskiej Starówki - 

opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na 

lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem"  

(rozdz.75095)

2016-2018 830,25 4 704,75

2.
Wielkopolski Regionalny Program  Operacyjny 

na lata 2014-2020

Urząd Miejski w 

Koninie

cel: zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego 

transportu indywidualnego i transportu 

publicznego oraz redukcja emisji gazów 

cieplarnianych do atmosfery. 

projekt pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie         K OSI"   

(rozdz. 60004)

2017-2018 6 580 615,34 15 384 374,09

3
Wielkopolski Regionalny Program  Operacyjny 

na lata 2014-2020

Urząd Miejski w 

Koninie

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 

projekt pt.  "Wzmacnianie zastosowania TIK w 

Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz 

danych oraz udostępnianie elektronicznych usług 

publicznych"  (rozdz.70005)

2016 - 2018 75 000,00 425 000,00
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4.

Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski 

Regionalny Program  Operacyjny na lata 2014-

2020

Przedszkole nr 32 z 

oddziałami 

integracyjnymi w 

Koninie

cel:  ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu  do edukacji przedszkolnej i 

szkolnej

projekt pt.  "Małe kroki - duże sukcesy" 

(rozdz.85395)
2018 - 2019 11 200,00

5.

Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski 

Regionalny Program  Operacyjny na lata 2014-

2020

Urząd Miejski w 

Koninie

cel: rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie 

bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób 

bezrobotnych powyżej  30 roku życia w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

projekt pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób 

chcących rozpocząć działalność gospodarczą na 

terenie K OSI"  (rozdz.85395)

2018 - 2020 127 500,00 722 500,00

Zadania powiatu 9 658 845,73 33 476 947,95

1.

Fundusz Spójności - Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 

2020.

Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie

cel: poprawa dostępności miast i przepustowości 

infrastruktury drogowej (rozwój  infrastruktury 

drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, 

budowa obwodnic)

projekt pt. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 

Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”  

(rozdz.60015)

2010-2019 3 922 015,12 20 446 873,95

2
Wielkopolski Regionalny Program  Operacyjny 

na lata 2014-2020

Zarząd Dróg 

Miejskich i w 

Koninie

cel: zwiększenie atrakcyjności Konina jako 

miejsca lokowania inwestycji, poprzez 

zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i 

planowanych terenów inwestycyjnych

projekt pt. „Budowa drogi  - łącznik od ul. 

Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 

(rozdz.60015)

2017-2018 5 321 885,45 12 378 296,61
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3
Wielkopolski Regionalny Program  Operacyjny 

na lata 2014-2020

Urząd Miejski w 

Koninie

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 

projekt pt.  "Wzmacnianie zastosowania TIK w 

Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz 

danych oraz udostępnianie elektronicznych usług 

publicznych"  (rozdz.71012)

2016 - 2018 92 903,05 0,00

4
Wielkopolski Regionalny Program  Operacyjny 

na lata 2014-2020

Zarząd Dróg 

Miejskich i w 

Koninie

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. 

projekt pt. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w 

Koninie” (rozdz.60015)
2018-2020 322 042,11 651 777,39

RAZEM 16 442 791,32 50 024 726,79
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