
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 87 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 marca 2019 roku 

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok 

Budżet gminy 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 257.459,25 zł, w tym: 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 6.022 zł z tytułu dochodów własnych SP nr 9 

i Przedszkola nr 7 

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 251.437,25zł z tytułu dotacji 

celowej na realizację przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. 

Bohaterów Westerplatte w Koninie projektu pt. „Razem z nami zostań wybitnym 

naukowcem” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 192.900 zł, w tym: 

-dz.750 – Administracja publiczna o 3.000 zł - wydatki bieżące  

-dz.758 – Różne rozliczenia o 83.750 zł, w tym: 

*rezerwa celowa oświatowa 28.500 zł 

*rezerwa celowa inwestycyjna 55.250 zł 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 54.000 zł – dotacja podmiotowa dla jednostek systemu 

oświaty 

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 52.150 zł, w tym: 

*wydatki bieżące 41.750 zł 

*wydatki inwestycyjne 10.400 zł na zadaniu pn. „Nadwarciańska strefa edukacji 

przyrodniczej (KBO)”. 

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 494.959,25 zł, w tym: 

-dz.600 – Transport i łączność o 25.000 zł - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. 

„Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o  88.522 zł, w tym: 

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 6.022 zł 

*dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 54.000 zł 

*wydatki inwestycyjne 28.500 zł, w tym na zadania: 

„Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola nr 1 "Kosmatek" w Koninie” 17.900 zł 

„Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla Przedszkola Nr 8” 10.600 zł 
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-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 251.437,25 zł z tytułu dotacji 

celowej na realizację przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. 

Bohaterów Westerplatte w Koninie projektu pt. „Razem z nami zostań wybitnym 

naukowcem” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 130.000 zł - wydatki 

inwestycyjne na zadaniu pn. „Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)”. 

Budżet powiatu 

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę  230.861,61 zł,  w tym: 

-dz.600 – Transport i łączność o 772,04 zł z tytułu dotacji celowej na realizację przez ZDM 

projektu pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 226.381,57 zł  z tytułu dotacji celowych na realizację 

przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-

Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie projektu pn. "Kompetencje kluczowe 

szansą rozwoju uczniów z K OSI w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.708 zł – dochody z tytułu odszkodowania 

SOSW. 

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 191.759,45 zł, w tym: 

-dz.600 – Transport i łączność o 381,46 zł - wydatki bieżące ZDM  

-dz.758 – Różne rozliczenia o 55.000 zł – rezerwa celowa inwestycyjna 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 136.377,99 zł, w tym: 

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 2.877,98 zł 

*dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 133.500 zł. 

*wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu 

edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 0,01 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) 

3. Zwiększa się plan wydatków o 378.021,06 zł, w tym: 

-dz.600 – Transport i łączność o 1.153,50 zł – wydatki inwestycyjne na realizację przez 

ZDM projektu pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 373.159,56 zł, w tym: 

*wydatki bieżące jednostek oświatowych 8.961,01 zł 
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*dotacja podmiotowa dla jednostek systemu oświaty 133.500 zł 

*wydatki bieżące na realizację projektów 230.698,55 zł, w tym na: 

 - realizację przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Górniczo- 

Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie projektu pn. "Kompetencje kluczowe 

szansą rozwoju uczniów z K OSI w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 230.698,54 zł 

-„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z 

potrzebami rynku pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 0,01 zł (zmiana klasyfikacji 

budżetowej) 

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.708 zł – wydatki bieżące SOSW. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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