
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 459 

RADY MIASTA KONINA  

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2020-2023. 

W załączniku nr 2: 

Dodano przedsięwzięcie 

„Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin”. 

Wydatki majątkowe. Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Cel: Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 

o wysokich przepustowościach.  

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne 

nakłady finansowe 64.368,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 64.368,00 zł. Limit 

zobowiązań 64.368,00 zł. 

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach: 

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”. 

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia 

Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Zmniejszono limit wydatków 

w roku 2020 o kwotę 278.411,14 oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 

278.411,14 zł.  

Ponadto zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z „2018-2020” na „2018-2021”. 

„TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”. 

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój. Jednostka realizująca II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. 

Baczyńskiego w Koninie. Zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 124.662,14 

zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 124.662,14 zł. 

Ponadto zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z „2019-2020” na „2019-2021”. 

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”. 

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. 

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zmniejszono limit wydatków w 
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roku 2020 o kwotę 4.864.061,84 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021 o 

kwotę 4.864.061,84 zł. 

Ponadto zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z „2018-2020” na „2018-2021”. 

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie”. 

Wydatki majątkowe. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. 

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit wydatków w roku 

2020 o kwotę 4.622.586,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 

4.622.586,00 zł. 

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”.  

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 

Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 32.873,14 zł, 

zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.800.125,00 zł, zwiększono limit 

wydatków w roku 2021 o kwotę 2.767.251,86 zł. 

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”. 

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Koninie. Zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 540.160,00 zł oraz 

zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 540.160,00 zł. 

W załączniku nr 1  

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

na 2020 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w 

związku ze zmianami w Załączniku nr 2. 

Dochody majątkowe w roku: 

- 2020 zmniejszono o kwotę 13.785.447,39 zł z tytułu dotacji na zadania: 

− „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” kwota 

4.622.586,00 zł, 

− „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” kwota 

540.160,00 zł, 

− „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie" kwota 4.864.061,84 zł, 

− „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 

kwota 3.758.639,55 zł. 
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- 2021 zwiększono o kwotę 11.577.547,31 zł z tytułu dotacji na zadania: 

− „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” kwota 

2.923.351,06 zł, 

− „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie" kwota 4.864.061,84 zł, 

− „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście 

Konin” kwota 64.368,00 zł, 

− „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 

kwota 3.725.766,41 zł. 

Zwiększono plan przychodów w 2021 roku o kwotę 2.239.394,94 zł w związku 

z wpływem w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 

następujące zadania: 

- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” kwota 1.699.234,94 zł, 

- „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” kwota 

540.160,00 zł. 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 
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