
UCHWAŁA NR 715 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 marca 2022 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na 

lata 2022-2025. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) - 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale Nr 674/2021 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025 zmienionej uchwałą 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025: 

Nr 680 Rady Miasta Konina z dnia 5 stycznia 2022 roku, Nr 682 Rady Miasta Konina z dnia 

2 lutego 2022 roku, Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2022 roku wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 3 dodaje się pkt 4: 

"4. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta, związanych z wpro-

wadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Miasto, w celu reali-

zacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbroj-

nym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Miasta.”; 

2) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina na lata 2022-2025 

otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały; 

3) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Konina, stanowiącym załącznik nr 2 

do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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 
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