
UCHWAŁA NR 459 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

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 ze zm.) 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, Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr 358 Rady 

Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 roku, Nr 372 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 

2020 roku, Nr 383 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 roku, Nr 402 Rady Miasta 

Konina z dnia 30 września 2020 roku, Nr 417 Rady Miasta Konina z dnia 28 

października 2020 roku, Nr 440 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 roku, Nr 

455 Rady Miasta Konina z dnia 9 grudnia 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) w roku: 

2020 zwiększa się o kwotę 1.230.434,99 zł do kwoty 540.529.214,59 zł, 

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku: 

020 zmniejsza się o kwotę 13.785.447,39 zł do kwoty 93.389.912,74 zł, 

2021 zwiększa się o kwotę 11.577.547,31 zł do kwoty 29.453.630,68 zł, 

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku: 

2020 zwiększa się o kwotę 1.212.434,99 zł do kwoty 564.052.462,84 zł, 
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pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku: 

2020 zmniejsza się o kwotę 13.767.447,39 zł do kwoty 153.093.148,49 zł, 

2021 zwiększa się o kwotę 13.816.942,25 zł do kwoty 46.282.171,68 zł, 

pozycję 4 (przychody budżetu) zwiększa się w roku 2021 o kwotę 2.239.394,94 zł 

do kwoty 8.928.057,00 zł, 

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

pkt 4 ustawy) w roku:  

2020 zmniejsza się o kwotę 403.073,28 zł do kwoty 62.949.931,75 zł, 

2021 zwiększa się o kwotę 403.073,28 zł do kwoty 58.142.480,23 zł, 

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

ust. 3 pkt 4 ustawy) w roku:  

2020 zmniejsza się o kwotę 12.826.932,84 zł do kwoty 129.657.319,64 zł, 

2021 zwiększa się o kwotę 12.858.427,70 zł do kwoty 40.187.914,92 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 majątkowe  

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

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. 

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach 
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wydatki bieżące 

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”. 

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

(jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie): 

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 278.411,14 zł do kwoty 

8.565,43 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 278.411,14 zł do kwoty 

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”. 

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

(jednostka realizująca II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie): 

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 124.662,14 zł do kwoty 0,00 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 124.662,14 zł do kwoty 

124.662,14 zł. 

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

wydatki majątkowe  

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca 

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie): 

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 4.864.061,84 zł do kwoty 

35.492.817,08 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 4.864.061,84 zł do kwoty 

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”. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca 

Urząd Miejski w Koninie): 
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- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 4.622.586,00 zł do kwoty 0,00 

zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 4.622.586,00 zł do kwoty 

13.791.953,41 zł. 

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

wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) 

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach 

wydatki majątkowe  

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 

(jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie): 

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 32.873,14 zł do kwoty 

6.391.814,11 zł, 

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2.800.125,00 zł do kwoty 

2.000.000,00 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.767.251,86 zł do kwoty 

4.391.814,11 zł, 

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę  32.873,14 zł do kwoty 6.391.814,11 zł. 

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

realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie): 

− - zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 540.160,00 zł do kwoty 

9.840,00 zł, 

− - zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 540.160,00 zł do kwoty 

1.724.234,37 zł. 

− W związku z powyższymi zmianami: 

− - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 31.494,86 zł do kwoty 

550.709.335,54 zł z tego: 

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 31.494,86 zł do kwoty 225.317.353,30 

zł, 

- limit wydatków w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 13.230.006,12 zł do kwoty 

192.607.251,39 zł z tego: 

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 403.073,28 zł do kwoty 62.949.931,75 zł, 
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wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.826.932,84 zł do kwoty 

129.657.319,64 zł, 

- limit wydatków w roku 2021 zwiększa się o kwotę 13.261.500,98 zł do kwoty 

98.330.395,15 zł z tego: 

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 403.073,28 zł do kwoty 58.142.480,23 zł, 

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.858.427,70 zł do kwoty 

40.187.914,92 zł, 

- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 31.494,86 zł do kwoty 111.137.325,26 zł 

z tego: 

wydatki majątkowe o kwotę 31.494,86 zł do kwoty 67.685.597,96 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. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 
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