
UCHWAŁA Nr 346 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 kwietnia 2020 roku 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2020-2023. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz § 2 i 3 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) - Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr 286 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 zmienionej uchwałą w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023: Nr 296 Rady 

Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 roku, Nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 

2020 roku, Nr 323 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 roku wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na 

lata 2020-2023” dokonuje się następujących zmian: 

pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku: 

2020 o kwotę 2.996.698,49 zł do kwoty 523.402.219,71 zł, 

2021 o kwotę 3.399.400,00 zł do kwoty 546.940.000,00 zł, 

2022 o kwotę 3.230.000,00 zł do kwoty 562.430.000,00 zł, 

w latach od 2023 do 2032 o kwotę 3.319.400,00 zł do kwoty 578.170.000,00 zł, 

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) zwiększa się w roku: 

2020 o kwotę 23.853.944,59 zł do kwoty 105.029.892,59 zł, 

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku: 

2020 o kwotę 3.256.043,49 zł do kwoty 510.673.274,43 zł, 

2021 o kwotę 2.537.000,00 zł do kwoty 515.890.000,00 zł, 

2022 o kwotę 2.880.000,00 zł do kwoty 527.500.000,00 zł, 

w latach od 2023 do 2032 o kwotę 2.957.600,00 zł do kwoty 538.050.000,00 zł, 

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) zwiększa się w roku: 

2020 o kwotę 23.594.599,59 zł do kwoty 156.060.321,87 zł, 

2021 o kwotę 862.400,00 zł do kwoty 25.291.567,37 zł, 

2022 o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 21.914.484,00 zł, 



2 

 

2023 o kwotę 361.800,00 zł do kwoty 21.329.218,26 zł, 

2024 o kwotę 361.800,00 zł do kwoty 18.347.800,00 zł, 

2025 o kwotę 361.800,00 zł do kwoty 17.707.800,00 zł, 

2026 o kwotę 361.800,00 zł do kwoty 20.882.100,00 zł, 

2027 o kwotę 361.800,00 zł do kwoty 21.035.000,00 zł, 

2028 o kwotę 361.800,00 zł do kwoty 23.120.000,00 zł, 

2029 o kwotę 361.800,00 zł do kwoty 23.120.000,00 zł, 

2030 o kwotę 361.800,00 zł do kwoty 24.120.000,00 zł, 

2031 o kwotę 361.800,00 zł do kwoty 23.120.000,00 zł, 

2032 o kwotę 361.800,00 zł do kwoty 23.120.000,00 zł, 

pozycję 10.1.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 

ustawy) zwiększa się w roku:  

2020 o kwotę 611.185,82 zł do kwoty 58.197.207,58 zł, 

2021 o kwotę 577.395,21 zł do kwoty 47.947.608,27 zł, 

pozycję 10.1.2 (wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 

4 ustawy) zwiększa się w roku:  

2020 o kwotę 4.521.819,35 zł do kwoty 131.614.022,84 zł. 

2021 o kwotę 1.624.562,25 zł do kwoty 25.286.243,26 zł. 

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2020-2023” 

otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. W załączniku nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” 

dokonuje się następujących zmian: 

a) w pkt. 1.1. 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 

dodaje się przedsięwzięcia 

wydatki bieżące 

„Edukacja bez barier”. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Utworzenie 18 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z 

niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć. Jednostka 

realizująca Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne 

nakłady finansowe 288.887,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 136.535,00 zł, w 2021 roku 

152.352,00 zł. Limit zobowiązań 288.887,00 zł. 
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„Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat”. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Utworzenie 

25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko 

z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć. Jednostka 

realizująca Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. 

Łączne nakłady finansowe 299.733,50 zł. Limit wydatków w 2020 roku 146.262,50 zł, 

w 2021 roku 153.471,00 zł. Limit zobowiązań 299.733,50 zł. 

„Równy start dla najmłodszych”. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Dostosowanie 

istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 35 dzieci z 

niepełnosprawnościami. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami 

integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 

602.960,53 zł. Limit wydatków w 2020 roku 331.388,32 zł, w 2021 roku 271.572,21 zł. Limit 

zobowiązań 602.960,53 zł. 

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach 

wydatki bieżące 

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

II”  

(jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020) zmniejsza się: 

- łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 77.000,00 zł, 

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 77.000,00 zł, 

- limit zobowiązań o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 77.000,00 zł. 

wydatki majątkowe 

„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” 

(jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2014-2020) zwiększa się: 

 -łączne nakłady finansowe o kwotę 36.694,35 zł do kwoty 21.400.324,00 zł, 

 -limit wydatków w roku 2020 o kwotę 36.694,35 zł do kwoty 21.378.385,85 zł, 

-limit zobowiązań o kwotę 36.694,35 zł do kwoty 21.378.385,85 zł. 

b) w pkt. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 

w pkt 1.1. i 1.2.) 

dodaje się przedsięwzięcie 

wydatki majątkowe 

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”. 
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Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. 

Łączne nakłady finansowe 6.424.687,25 zł. Limit wydatków w 2020 roku 4.800.125,00 zł, 

w 2021 roku 1.624.562,25 zł. Limit zobowiązań 6.424.687,25 zł. 

dokonuje się zmian na przedsięwzięciu 

wydatki majątkowe 

„Nabycie nieruchomości gruntowych” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) 

zmniejsza się: 

- łączne nakłady finansowe o kwotę 315.000,00 zł do kwoty 3.298.405,79 zł, 

- limit wydatków w roku 2020 o kwotę 315.000,00 zł do kwoty 720.187,80 zł, 

- limit zobowiązań o kwotę 315.000,00 zł do kwoty 973.033,79 zł.  

W związku z powyższymi zmianami: 

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.334.962,63 zł do kwoty 

520.356.414,79 zł z tego: 

wydatki bieżące o kwotę 1.188.581,03 zł do kwoty 307.159.593,96 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 6.146.381,60 zł do kwoty 213.196.820,83 zł, 

- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.133.005,17 zł do kwoty 

189.811.230,42 zł z tego: 

wydatki bieżące o kwotę 611.185,82 zł do kwoty 58.197.207,58 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 4.521.819,35 zł do kwoty 131.614.022,84 zł, 

- limit wydatków w roku 2021 zwiększa się o kwotę 2.201.957,46 zł do kwoty 

73.233.851,53 zł z tego: 

wydatki bieżące o kwotę 577.395,21 zł do kwoty 47.947.608,27 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 1.624.562,25 zł do kwoty 25.286.243,26 zł, 

- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.334.962,63 zł do kwoty 74.786.552,21 zł z 

tego: 

wydatki bieżące o kwotę 1.188.581,03 zł do kwoty 23.106.191,19 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 6.146.381,60 zł do kwoty 51.680.361,02 zł. 

Załącznik obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” otrzymuje 

brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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