
 1 

UCHWAŁA Nr 654 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2021. 

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.) oraz art. 263 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - Rada 

Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

niezrealizowane w 2021 roku kwoty planowanych wydatków budżetowych na kwotę 

892.083,88 zł, w tym: 

wydatki bieżące łącznie w kwocie 358.249,00 zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące w części gminnej w kwocie 276.700,00 zł, 

w tym: 

dz. 710 rozdz. 71004 § 4300         115.620,00 zł  

Opracowanie 3 fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina 

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2022 roku 

 

dz.855 rozdz. 85516 § 4300          1.230,00 zł 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie 

ul. Sosnowa 6 

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 kwietnia 2022 roku 

 

dz. 900 rozdz. 90015 § 4270                                                159.850,00 zł  

Modernizacja – wymiana oświetlenia przy alei „Zielonej edukacji na terenie  

Parku im. Fryderyka Chopina” 

(w tym:  45.800,00 zł – środki ochrony środowiska)         
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Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2022 roku 

 

b) wydatki bieżące w części powiatowej w kwocie  81.549,00 zł, 

w tym: 

dz.600 rozdz. 60015 § 4270            57.564,00 zł 

Wymiana systemu odwodnienia urządzenia dylatacyjnego na podporze 12 między 

estakadą E7 a mostem M6 po stronie zachodniej Trasy Bursztynowej w Koninie oraz 

montaż leja odwodnieniowego na podporze 29 estakady E8 po stronie wschodniej 

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2022 roku 

 

dz.600 rozdz. 60015 § 4390         23.985,00 zł 

Weryfikacja – analiza bieżąca dokumentacji projektowej na „Przebudowę obiektów 

mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 

w szczegółowym zakresie branży mostowej w Koninie 

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2022 roku 

 

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 533.834,88 zł, 

w tym: 

a) wydatki majątkowe w części gminnej w łącznej kwocie  207.533,14 zł, 

w tym: 

dz.600 rozdz. 60016 § 6050       52.767,00 zł  

w tym: 

Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie – w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii 

energetycznych będących własnością ENERGA-OPERATOR  30.627,00 zł 

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2022 roku 

Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spacerowej w Gosławicach  

w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego   22.140,00 zł 

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2022 roku 
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dz.855 rozdz. 85516 § 6050         9.225,00 zł 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego  

w Koninie ul. Sosnowa 6 

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 kwietnia 2022 roku 

 

dz.900 rozdz. 90015 § 6050         24.723,00 zł  

w tym: 

Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka 

Chopina                              17.835,00 zł 

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2022 roku 

 

Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku Zakole 5  

w Koninie              6.888,00 zł 

Ostateczny termin realizacji zadania ustala się na 30 czerwca 2022 roku 

dz.921 rozdz. 92120 § 6589       120.818,14 zł  

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie 

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 lutego 2022 roku 

 

b) wydatki majątkowe w części powiatowej w kwocie  326.301,74 zł, 

w tym: 

 

dz.600 rozdz. 60015 § 6050                         326.301,74 zł 

w tym: 

Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej  

w Koninie          223.227,74 zł 
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Ostateczny termin realizacji zadania ustala się na 30 czerwca 2022 roku 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów 

mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie  

        103.074,00 zł Ostateczny termin 

realizacji zadania ustala się na 30 czerwca 2022 roku 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 

§ 2. 

Kwoty wydatków o których mowa w § 1 niewykorzystane we wskazanych terminach, 

podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta w terminie 7 dni. 

§ 3. 

Prezydent Miasta Konina przekaże Radzie Miasta Konina informację o wykorzystaniu 

kwot wydatków wymienionych w § 1 w terminie do 30 września 2022 roku wraz 

z uzasadnieniem ewentualnych przyczyn niezrealizowania zadań i niewykorzystania 

środków. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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