
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 18 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina  

na lata 2018-2021 

W załączniku nr 2: 

Dokonano zmian na przedsięwzięciach: 

„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne 

nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 125.815,00 zł, limit wydatków w 2019 roku 

o kwotę 27.285,00 zł, limit wydatków w 2020 roku o kwotę 98.530,00 zł w związku 

z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę i koniecznością przeprowadzenia 

postępowania w celu zawarcia nowej umowy. 

„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”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne 

nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.644.421,00 zł, limit wydatków w roku: 

2019 o kwotę 154.400,00 zł, 2020 o kwotę 535.210,50 zł, 2021 o kwotę 554.810,50 zł 

i 2022 o kwotę 400.000,00 zł. 

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.  

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne 

nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 126.619,62 zł, limit wydatków w roku: 2019 

o kwotę 42.206,54 zł, 2020 o kwotę 42.206,54 zł, 2021 o kwotę 42.206,54 zł w celu 

rozstrzygnięcia przetargu. 

„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. 

Szlak Piastowski”. 

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne 

nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 32.000,00 zł 

w celu rozstrzygnięcia przetargu. 

„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”. 

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono 

łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 

29.520,00 zł. 
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W załączniku nr 1  

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 

2018 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze 

zmianami w Załączniku nr 2. 

Ponadto dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w roku: 

- 2018 zwiększono o kwotę 3.011.250,00 zł do kwoty 43.568.653,54 zł w związku: 

- ze zmianami na przedsięwzięciu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie pn. 

„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie 

K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 (zwiększono o kwotę 1.250,00 zł do kwoty 21.250,00 zł). 

- z wpływem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie 

przedsięwzięcia realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Stworzenie 

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” (zwiększono o kwotę 

3.010.000,00 zł), 

- 2019 zmniejszono o kwotę 3.010.000,00 zł do kwoty 38.380.981,32 zł w związku 

z wpływem w 2018 roku środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

finansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Miejski Koninie pn. „Stworzenie 

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”. 

Zmniejszono plan przychodów w 2018 roku o kwotę 3.134.000,00 zł w związku z wpływem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie przedsięwzięć 

realizowanych przez Urząd Miejski w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 

- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”, 

- „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych 

oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. 

Ponadto w wyniku zmniejszenia zaplanowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej niezbędne było zmniejszenie kwoty długu w roku 2018 i rozchodów 

w roku 2019. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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