
UCHWAŁA NR 653 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 10 grudnia 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 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 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, Nr 634 Rady Miasta Konina z 

dnia 24 listopada 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: 

 2022 zwiększa się o kwotę 280.677,79 zł do kwoty 571.709.666,14 zł, 

 2023 zwiększa się o kwotę 170.622,33 zł do kwoty 584.161.170,74 zł, 

pozycję 1.2 (dochody majątkowe) w roku: 

 2022 zwiększa się o kwotę 97.520,00 zł do kwoty 33.103.791,51 zł, 

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) w roku: 

 2022 zwiększa się o kwotę 280.677,79 zł do kwoty 557.571.137,79 zł, 
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2023 zwiększa się o kwotę 170.622,33 zł do kwoty 557.800.892,33 zł, 

pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku: 

 2022 zwiększa się o kwotę 97.520,00 zł do kwoty 33.778.877,86 zł, 

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

pkt 4 ustawy) w roku:  

 2022 zwiększa się o kwotę 280.677,79 zł do kwoty 69.062.905,65 zł, 

 2023 zwiększa się o kwotę 170.622,33 zł do kwoty 42.340.433,13 zł, 

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

ust. 3 pkt 4 ustawy) w roku:  

 2022 zwiększa się o kwotę 97.520,00 zł do kwoty 28.401.172,89 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 

dodaje się przedsięwzięcie 

wydatki majątkowe 

„Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?”. 

Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program 

Edukacja. Cel: Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich 

poziomach.  

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

nakłady finansowe 451.300,12 zł. Limit wydatków w 2022 roku 280.677,79 zł, w 2023 

roku 170.622,33 zł. Limit zobowiązań 451.300,12 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 
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wydatki majątkowe  

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” (jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie): 

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 48.306,30 zł do kwoty 

59.966,30 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 48.306,30 zł do kwoty 

56.966,30 zł, 

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 48.306,30 zł do kwoty 59.966,30 zł. 

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” (jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie): 

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 41.906,17 zł do kwoty 

51.966,17 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 41.906,17 zł do kwoty  

48.966,17 zł, 

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 41.906,17 zł do kwoty 51.966,17 zł. 

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” (jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie): 

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 48.306,30 zł do kwoty 

59.966,30 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 48.306,30 zł do kwoty  

56.966,30 zł, 

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 48.306,30 zł do kwoty 59.966,30 zł. 

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta- 

Broniewskiego” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie): 

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.998,77 zł do kwoty 

63.001,23 zł, 
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- zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 40.998,77 zł do kwoty  

33.001,23 zł, 

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 40.998,77 zł do kwoty 63.001,23 zł. 

W związku z powyższymi zmianami: 

 - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 548.820,12 zł do kwoty 

601.869.901,30 zł z tego: 

wydatki bieżące o kwotę 451.300,12 zł do kwoty 381.626.990,08 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 97.520,00 zł do kwoty 220.242.911,22 zł, 

- limit wydatków w roku 2022 zwiększa się o kwotę 378.197,79 zł do kwoty 

97.464.078,54 zł z tego: 

wydatki bieżące o kwotę 280.677,79 zł do kwoty 69.062.905,65 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 97.520,00 zł do kwoty 28.401.172,89 zł, 

- limit wydatków w roku 2023 zwiększa się o kwotę 170.622,33 zł do kwoty 

54.197.501,26 zł z tego: 

wydatki bieżące o kwotę 170.622,33 zł do kwoty 42.340.433,13 zł, 

- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 548.820,12 zł do kwoty 133.388.987,14 zł 

z tego: 

wydatki bieżące o kwotę 451.300,12 zł do kwoty 76.539.259,61 zł, 

wydatki majątkowe o kwotę 97.520,00 zł do kwoty 56.849.727,53 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 
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/-/ Tadeusz Wojdyński 
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