
 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 473 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 stycznia 2021 roku 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2021-2024. 

W załączniku nr 2: 

Dodano przedsięwzięcie 

„Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły”. 

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój. Cel: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych.  

Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. 

Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 301.834,63 zł. Limit wydatków 

w 2021 roku 241.467,70 zł, w 2022 roku 60.366,93 zł. Limit zobowiązań 301.834,63 zł. 

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach: 

„Gra o zdrowie - gra o przyszłość”. 

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. 

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. 

Zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 11.000,00 zł oraz zwiększono limit 

wydatków w roku 2022 o kwotę 11.000,00 zł. 

Zmieniono ponadto okres realizacji przedsięwzięcia z „2019-2021” na  „2019-2022”. 

„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture 

Europeenne ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia 

naszej kultury europejskiej")”. 

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. 

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. 

Zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 3.000,00 zł oraz zwiększono limit 

wydatków w roku 2022 o kwotę 3.000,00 zł. 

Zmieniono ponadto okres realizacji przedsięwzięcia z „2019-2021” na  „2019-2022”. 



2 

 

„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu 

kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki 

w I LO w Koninie”. 

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

Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. 

Zwiększono limit wydatków w roku 2021oraz limit zobowiązań o kwotę 114.382,04 zł. 

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”. 

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

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady 

finansowe i limit zobowiązań o kwotę 312.675,46 zł oraz zwiększono limit wydatków 

w roku 2021 o kwotę 6.765.569,27 zł. 

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

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 

Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 75.000,00 zł oraz 

zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.885.288,88. 

W załączniku nr 1  

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie 

miasta na 2021 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, 

w związku ze zmianami w Załączniku nr 2. 

Dochody majątkowe w roku 2021 zwiększono o kwotę 8.598.048,80 zł:  

- z tytułu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 kwota 8.322.124,45 zł 

- z tytułu dotacji celowej na zadanie "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja 

niskoemisyjnego transportu miejskiego" kwota 275.924,35 zł. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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