
UCHWAŁA NR 570 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305), oraz § 2 i 3 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) - 

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 zmienionej uchwałą 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024: 

Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku, Nr 513 Rady Miasta Konina z 

dnia 24 marca 2021 roku, Nr 536 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Nr 

544 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 roku - 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 1.031.753,61 zł do kwoty 532.593.759,96 zł, 

  

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku: 

 2021 zwiększa się o kwotę 6.571.911,40 zł do kwoty 65.732.172,87 zł, 

 

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku: 

 2021 zwiększa się o kwotę 353.553,61 zł do kwoty 534.471.004,89 zł, 

  

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku: 

2021 zwiększa się o kwotę 7.250.111,40 zł do kwoty 81.294.302,94 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 21.967,00 zł do kwoty 70.409.120,10 zł, 

 2022 zwiększa się o kwotę 686.543,00 zł do kwoty 50.894.352,71 zł, 

 2023 zwiększa się o kwotę 635.000,00 zł do kwoty 32.630.484,72 zł, 

 2024 zwiększa się o kwotę 185.000,00 zł do kwoty 20.429.011,00 zł, 

 2030 - 2038 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł, 



 

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

3 pkt 4 ustawy) w roku:  

 2021zwiększa się o kwotę 799.309,40 zł do kwoty 56.204.833,63 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. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione  

w pkt 1.1. i 1.2.) 

 

dodaje się przedsięwzięcia 

 

wydatki bieżące  

 

„Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking”. 

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. 

Łączne nakłady finansowe 555.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 185.000,00 zł, w  

2023 roku 185.000,00 zł,  w  2024  roku  185.000,00 zł.   Limit zobowiązań  555.000,00 zł. 

 

„Obsługa Programu Czyste Powietrze”. 

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne 

nakłady finansowe 30.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 15.000,00 zł, w  2022 roku 

15.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł. 

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina”. 

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne 

nakłady finansowe 36.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 36.000,00 zł. Limit 

zobowiązań 36.000,00 zł. 

 

„Geniusze matematyki w akcji”. 

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie. Okres 

realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 7.510,00 zł. Limit wydatków w 2021 

roku 6.967,00 zł, w  2022 roku 543,00 zł. Limit zobowiązań 7.510,00 zł. 

 

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, 

komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina”. 



 Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne 

nakłady finansowe 900.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 450.000,00 zł, w  2023 

roku 450.000,00 zł. Limit zobowiązań 900.000,00 zł. 

 

usuwa się przedsięwzięcie 

 

wydatki majątkowe  

 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu 

nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w 

Koninie”. 

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. 

Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 150.000,00 zł. 

Limit  zobowiązań  150.000,00 zł. 

 

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach 

 

wydatki bieżące  

 

„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami 

Kanału Powa-Topiec” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):  

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 135,00 zł do kwoty 270,00 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w 2030 roku o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł,  

- zwiększa się limit wydatków w 2031 roku o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł, - 

zwiększa się limit wydatków w 2032 roku o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł,  

- zwiększa się limit wydatków w 2033 roku o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł, - 

zwiększa się limit wydatków w 2034 roku o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł,  

- zwiększa się limit wydatków w 2035 roku o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w 2036 roku o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł,  

- zwiększa się limit wydatków w 2037 roku o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł,  

- zwiększa się limit wydatków w 2038 roku o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł,  - 

zwiększa  się  limit  zobowiązań o kwotę 135,00 zł do kwoty 270,00 zł. 

 

wydatki majątkowe  

 

„Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale Ślesińskim 

do ul. Staromorzysławskiej (KBO)” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w 

Koninie): 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o  kwotę  949.309,40 zł do kwoty   

1.199.309,40 zł, 



- zwiększa  się  limit   zobowiązań  o  kwotę  949.309,40 zł  do  kwoty   1.199.309,40 

zł. 

 

„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: 

budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)” 

(jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie): 

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 492.715,37 zł do  kwoty   

1.259.236,63 zł, 

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o  kwotę  492.715,37 zł do  kwoty   

1.241.401,63 zł, 

- zmniejsza się  limit   zobowiązań   o   kwotę  492.715,37 zł  do  kwoty   

1.241.401,63 zł. 

 

„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie): 

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 492.715,37 zł do  kwoty   

540.000,00 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o  kwotę  492.715,37 zł do  kwoty   

540.000,00 zł, 

- zwiększa się  limit   zobowiązań   o   kwotę  492.715,37 zł  do  kwoty   540.000,00 

zł. 

 

W związku z powyższymi zmianami: 

  

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.378.645,00 zł do kwoty 

527.690.379,83 zł z tego: 

wydatki  bieżące  zwiększa się  o  kwotę  1.528.645,00 zł  do  kwoty 337.204.646,24 

zł, 

wydatki  majątkowe zmniejsza się o  kwotę  150.000,00 zł do  kwoty 

190.485.733,59 zł, 

 

- limit wydatków w roku 2021 zwiększa się o kwotę 821.276,40 zł do kwoty 

126.613.953,73 zł z tego: 

wydatki   bieżące   o  kwotę  21.967,00 zł  do kwoty 70.409.120,10 zł, 

wydatki  majątkowe  o  kwotę  799.309,40 zł do  kwoty 56.204.833,63 zł, 

 

- limit wydatków w roku 2022 zwiększa się o kwotę 686.543,00 zł do kwoty 

61.404.527,89 zł z tego: 

wydatki   bieżące   o  kwotę  686.543,00 zł  do  kwoty  50.894.352,71 zł, 

 

- limit wydatków w roku 2023 zwiększa się o kwotę 635.000,00 zł do kwoty 

35.270.713,68 zł z tego: 



wydatki  bieżące  o  kwotę  635.000,00 zł do  kwoty 32.630.484,72 zł, 

 

- limit wydatków w roku 2024 zwiększa się o kwotę 185.000,00 zł do kwoty 

20.574.861,00 zł z tego: 

wydatki  bieżące  o  kwotę  185.000,00 zł do  kwoty 20.429.011,00 zł, 

 

- limit wydatków w roku 2030 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł    z 

tego: 

wydatki  bieżące  o  kwotę  15,00 zł do  kwoty 15,00 zł, 

- limit wydatków w roku 2031 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł    z 

tego: 

wydatki  bieżące  o  kwotę  15,00 zł do  kwoty 15,00 zł, 

- limit wydatków w roku 2032 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł    z 

tego: 

wydatki  bieżące  o  kwotę  15,00 zł do  kwoty 15,00 zł, 

 

- limit wydatków w roku 2033 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty  15,00 zł   z 

tego: 

wydatki  bieżące  o  kwotę  15,00 zł do  kwoty 15,00 zł, 

 

- limit wydatków w roku 2034 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty  15,00 zł   z 

tego: 

wydatki  bieżące  o  kwotę  15,00 zł do  kwoty 15,00 zł, 

 

- limit wydatków w roku 2035 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł    z 

tego: 

wydatki  bieżące  o  kwotę  15,00 zł do  kwoty 15,00 zł, 

 

- limit wydatków w roku 2036 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł    z 

tego: 

wydatki  bieżące  o  kwotę  15,00 zł do  kwoty 15,00 zł, 

 

- limit wydatków w roku 2037 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł    z 

tego: 

wydatki  bieżące  o  kwotę  15,00 zł do  kwoty 15,00 zł, 

 

- limit wydatków w roku 2038 zwiększa się o kwotę 15,00 zł do kwoty 15,00 zł    z 

tego: 

wydatki  bieżące  o  kwotę  15,00 zł do  kwoty 15,00 zł, 

 

- limit zobowiązań  zwiększa  się  o  kwotę  2.327.954,40 zł  do  kwoty  

74.188.139,51 zł z tego: 

wydatki  bieżące   o  kwotę 1.528.645,00 zł do kwoty 47.733.174,04 zł, 

wydatki  majątkowe  o  kwotę  799.309,40 zł do  kwoty 26.454.965,47 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 
 

 


