
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 544 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2021-2024 

W załączniku nr 2: 

Dodano przedsięwzięcia 

„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami 

Kanału Powa-Topiec”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 

2029. Łączne nakłady finansowe 135,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 15,00 zł, 

w 2022 roku 15,00 zł, w 2023 roku 15,00 zł, w 2024 roku 15,00 zł, w 2025 roku 15,00 zł, 

w 2026 roku 15,00 zł, w 2027 roku 15,00 zł, w 2028 roku 15,00 zł, w 2029 roku 15,00 zł. 

Limit zobowiązań 135,00 zł. 

„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie 

administracyjnym Miasta Konin”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres 

realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 3.320.000,00 zł. Limit wydatków w 

2022 roku 3.320.000,00 zł.  Limit zobowiązań  3.320.000,00 zł. 

„Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, 

przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres 

realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł. Limit wydatków 

w 2022 roku 700.000,00 zł. Limit zobowiązań 700.000,00 zł. 

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie 

infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”. 

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

Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, 

zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, 

poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt.  Jednostka realizująca Zespół Szkół 

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

316.622,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 316.622,00 zł. Limit zobowiązań  

316.622,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przyznaniem 

dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
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„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie 

infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”. 

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

Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, 

zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, 

poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Jednostka realizująca Zespół Szkół 

Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. 

Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 266.983,65 zł. Limit wydatków 

w 2021 roku 266.983,65 zł. Limit zobowiązań 266.983,65 zł. Przedsięwzięcie 

wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania z Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie 

infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”. 

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

Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, 

zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, 

poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt.  Jednostka realizująca Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady 

finansowe 510.825,15 zł. Limit wydatków w 2021 roku 510.825,15 zł. Limit zobowiązań  

510.825,15 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z przyznaniem 

dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie 

infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”. 

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

Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, 

zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, 

poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. 

Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 

2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 323.169,46 zł. Limit wydatków w 2021 roku 

323.169,46 zł. Limit zobowiązań  323.169,46 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono w 

związku z przyznaniem dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie 

infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”. 

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

Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, 
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zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, 

poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt.  Jednostka realizująca Urząd Miejski 

w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 95.295,81 zł. Limit 

wydatków w 2021 roku 85.295,91 zł. Limit zobowiązań  85.295,91 zł. Przedsięwzięcie 

wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania z Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego 

przy ulicy Marantowskiej w Koninie”. 

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 

2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 

250.000,00 zł. Limit zobowiązań  250.000,00 zł.  

Usunięto przedsięwzięcie 

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie 

infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.  

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 

2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 212.857,96 zł. Limit wydatków w 2021 roku 

212.857,96 zł. Limit zobowiązań 212.857,96 zł. 

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach: 

„Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne 

nakłady finansowe o kwotę15.447,15 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2021 

o kwotę 193.510,13 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 500.540,44 zł 

oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę  694.050,57 zł. 

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

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 

Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit 

zobowiązań o kwotę 335.379,53 zł. 

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. 

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do 

prognozowania na rok 2022 przyjęto około 4 % wzrostu. 
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Dochody majątkowe w roku 2021 zwiększono o kwotę 3.331.802,04 zł z tytułu wpływu 

środków z projektu na poprawę infrastruktury edukacji zawodowej, środków z 

rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej oraz za przejętą 

nieruchomość pod realizację inwestycji drogowej. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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