
 

 

Uchwała Nr 473 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina 

na lata 2021-2024. 

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 468 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 wprowadza się 

następujące zmiany: 

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

Konina na lata 2021-2024 dokonuje się następujących zmian: 

pozycję 1.1 (dochody bieżące) w roku: 

2021 zwiększa się o kwotę 314.890,09 zł do kwoty 527.356.414,93 zł, 

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku: 

2021 zwiększa się o kwotę 8.598.048,80 zł do kwoty 45.717.046,48 zł, 

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku: 

2021 zmniejsza się o kwotę 1.485.109,91 zł do kwoty 520.766.238,72 zł, 

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku: 

2021 zwiększa się o kwotę 10.398.048,80 zł do kwoty 56.460.763,69 zł, 

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

pkt 4 ustawy) w roku:  

2021 zwiększa się o kwotę 341.849,74 zł do kwoty 61.508.109,12 zł, 

2022 zwiększa się o kwotę 74.366,93 zł do kwoty 38.195.230,67 zł, 
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pozycję 10.1.2 (wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 

ust. 3 pkt 4 ustawy) w roku:  

2021 zwiększa się o kwotę 8.650.858,15 zł do kwoty 48.838.773,07 zł. 

Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2021-

2024” 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 przedsięwzięcie 

wydatki bieżące  

„Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły”. 

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. 

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach 

wydatki bieżące 

„Gra o zdrowie - gra o przyszłość”. 

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca 

Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie): 

− zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 19.400,40 

zł, 

− zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 11.000,00 

zł. 

Ponadto zmienia się 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")”. 
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Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca 

Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie): 

− zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 8.351,88 zł, 

− zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 3.000,00 zł. 

Ponadto zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z „2019-2021” na „2019-2022”. 

„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu 

kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I 

LO w Koninie”. 

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

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie): 

− zwiększa się limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 

114.382,04 zł do kwoty 128.022,93 zł. 

wydatki majątkowe  

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”. 

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

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie): 

− zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 312.675,46 zł do kwoty 

60.761.032,86 zł, 

− zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 6.765.569,27 zł do kwoty 

11.629.631,11 zł, 

− zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 312.675,46 zł do kwoty 691.801,34 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): 

− zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 

6.466.814,11 zł, 

− zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.885.288,88 zł do kwoty 

6.277.102,99 zł, 

− zwiększa się limit zobowiązań o kwotę  75.000,00 zł do kwoty 4.466.814,11 zł. 
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W związku z powyższymi zmianami: 

− łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 689.510,09 zł do kwoty 

490.670.925,02 zł z tego: 

wydatki bieżące o kwotę  301.834,63 zł do kwoty 311.432.553,49 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 387.675,46 zł do kwoty 179.238.371,53 zł, 

− limit wydatków w roku 2021 zwiększa się o kwotę 8.992.707,89 zł do kwoty 

110.346.882,19 zł z tego: 

wydatki bieżące o kwotę  341.849,74 zł do kwoty 61.508.109,12 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 8.650.858,15 zł do kwoty 48.838.773,07 zł, 

− limit wydatków w roku 2022 zwiększa się o kwotę 74.366,93 zł do kwoty 

46.219.709,85 zł z tego: 

wydatki bieżące o kwotę 74.366,93 zł do kwoty  38.195.230,67 zł, 

− limit zobowiązań zwiększa się o kwotę  803.892,13 zł do kwoty  34.924.623,50 zł z 

tego: 

wydatki bieżące o kwotę 416.216,67 zł do kwoty 20.321.414,59 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 387.675,46 zł do kwoty 14.603.208,91 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.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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