
 

 

UCHWAŁA Nr 634 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

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 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 

oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku 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, Nr 570 Rady 

Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2021 roku, Nr 584 Rady Miasta Konina z dnia 26 

sierpnia 2021 roku, Nr 592 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2021 roku, Nr 610 

Rady Miasta Konina z dnia 27 października 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 22.560.446,24 zł do kwoty 569.670.387,15 zł, 

 2022 zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 571.428.988,35 zł, 

2023 zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 583.990.548,41 zł, 

2024 – 2038 zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty  

592.566.030,00 zł, 

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku: 
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 2021 zmniejsza się o kwotę 719.554,22 zł do kwoty 61.532.976,92 zł, 

 2022 zwiększa się o kwotę 697.000,01 zł do kwoty 33.006.271,51 zł, 

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku: 

 2021 zwiększa się o kwotę 13.749.908,73 zł do kwoty 565.511.135,53 zł, 

 2022 zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 557.290.460,00 zł, 

2023 zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 557.630.270,00 zł, 

2024 – 2038 zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty  

562.682.880,00 zł, 

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku: 

2021 zwiększa się o kwotę 3.840.983,29 zł do kwoty 87.151.107,54 zł, 

 2022 zwiększa się o kwotę 697.000,01 zł do kwoty 33.681.357,86 zł, 

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

pkt 4 ustawy) w roku:  

 2021 zmniejsza się o kwotę 44.163,58 zł do kwoty 71.582.840,91 zł, 

 2022 zwiększa się o kwotę 3.592.580,60 zł do kwoty 68.782.227,86 zł, 

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

ust. 3 pkt 4 ustawy) w roku:  

 2021 zmniejsza się o kwotę 919.873,22 zł do kwoty 56.214.174,38 zł. 

 2022 zwiększa się o kwotę 723.800,01 zł do kwoty 28.303.652,89 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 

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach 
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wydatki bieżące 

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - 

etap III”. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka 

realizująca Urząd Miejski w Koninie): 

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 59.188,58 zł do kwoty 

41.094,29 zł, 

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 59.188,58 zł do kwoty 

25.104,30 zł, 

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 59.188,58 zł do kwoty 25.104,30 zł. 

„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 łączne nakłady finansowe o kwotę 7.848,21 zł do kwoty  

634.372,05 zł, 

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 7.848,21 zł do kwoty 

270.562,93 zł, 

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7.848,21 do kwoty 270.562,93 zł. 

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin”. Mechanizm Finansowy EOG, 

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program Rozwój Lokalny (jednostka 

realizująca Urząd Miejski w Koninie): 

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.873,21 zł do kwoty 

1.946.352,56 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 22.873,21 zł do kwoty 

546.279,56 zł, 

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 22.873,21 zł do kwoty 1.946.352,56 zł. 

wydatki majątkowe  

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - 

etap III”. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka 

realizująca Urząd Miejski w Koninie): 
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- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 697.000,01 zł do kwoty 

533.000,00 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 697.000,01 zł do kwoty 

697.000,01 zł. 

Ponadto zmieniono okres realizacji z „2020-2021” na „2020-2022”. 

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin”. Mechanizm Finansowy EOG, 

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program Rozwój Lokalny (jednostka 

realizująca Urząd Miejski w Koninie): 

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.873,21 zł do kwoty 

8.119.656,09 zł, 

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 22.873,21 zł do kwoty 

77.126,78 zł, 

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 22.873,21 zł do kwoty 8.119.656,09 zł. 

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

wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) 

dodaje się przedsięwzięcie 

wydatki bieżące 

„Remonty bieżące dróg”. 

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. 

Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań 

3.500.000,00 zł. 

wydatki majątkowe  

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina (budowa kładki nad 

Kanałem Ulgi)”. 

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. 

Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań 

26.800,00 zł. 

dokonuje się zmian na przedsięwzięciach 

wydatki bieżące 
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„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na 

terenie miasta Konina” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie): 

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 71.000,00 zł do kwoty 

1.162.095,00 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 71.000,00 zł do kwoty 

621.000,00 zł, 

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 71.000,00 zł do kwoty 1.162.095,00 zł. 

„Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i 

zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, 

paczek pocztowych/kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby 

Urzędu Miejskiego w Koninie” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie): 

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 21.580,60 zł do kwoty 

721.580,60 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 21.580,60 zł do kwoty 

721.580,60 zł, 

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 21.580,60 zł do kwoty 721.580,60 zł. 

wydatki majątkowe  

„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 200.000,00 zł do kwoty 

533.372,20 zł, 

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 

515.537,20 zł, 

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 515.537,20 zł. 

W związku z powyższymi zmianami: 

 - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.352.343,81 zł do kwoty 

601.321.081,18 zł z tego: 

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.548.417,02 zł do kwoty 381.175.689,96 

zł, 
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wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 196.073,21 zł do kwoty 

220.145.391,22 zł, 

- limit wydatków w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 964.036,80 zł do kwoty 

127.797.015,29 zł z tego: 

wydatki bieżące o kwotę 44.163,58 zł do kwoty 71.582.840,91 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 919.873,22 zł do kwoty 56.214.174,38 zł, 

- limit wydatków w roku 2022 zwiększa się o kwotę 4.316.380,61 zł do kwoty 

97.086.880,75 zł z tego: 

wydatki bieżące o kwotę 3.592.580,60 zł do kwoty 68.782.227,86 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 723.800,01 zł do kwoty 28.303.652,89 zł, 

- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.352.343,81 zł do kwoty 132.840.167,02 

zł z tego: 

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.548.417,02 zł do kwoty 76.087.959,49 zł, 

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 196.073,21 zł do kwoty 56.752.207,53 

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 


	UCHWAŁA Nr 634 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.


