
UCHWAŁA NR 850 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2022. 

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

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Niezrealizowane w 2022 roku kwoty planowanych wydatków budżetowych na kwotę 

331.333,12 zł, w tym:  

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie  331.333,12 zł, 

w tym: 

a) wydatki majątkowe w części gminnej w łącznej kwocie  85.012,12 zł, 

w tym: 

dz.600 rozdz. 60016 § 6050       52.000,00 zł  

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb 

Pawłówek w Koninie ETAP I     

Ostateczny termin realizacji zadania ustala się na 30 czerwca 2023 roku 

dz.600 rozdz. 60095 § 6050       26.800,00 zł  

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina  

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 lutego 2023 roku 

dz.921 rozdz. 92120 § 6580          6.212,12 zł  

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie  

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2023 roku 

b) wydatki majątkowe w części powiatowej w łącznej kwocie  246.321,00 zł, 

w tym: 

dz.600 rozdz. 60015 § 6050                         246.321,00 zł 



w tym: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad 

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

           101.181,00 zł 

Ostateczny termin realizacji zadania ustala się na 30 czerwca 2023 roku 

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu 

mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką 145.140,00 zł  

Ostateczny termin realizacji zadania ustala się na 30 kwietnia 2023 roku 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. 

§ 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 2023 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 
 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 850 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2022. 

Art. 263 ust. 2 - 4 ustawy o finansach publicznych umożliwia podjęcie uchwały, gdzie 

realizacja wydatków w uzasadnionych przypadkach możliwa jest 

w następnym roku budżetowym. 

Wydatki majątkowe: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 

KD-L obręb Pawłówek w Koninie ETAP I  

Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania warunków i uzgodnień w Energa 

Operator, Orange S.A. oraz Wody Polskie w zakresie kolizji z sieciami 

elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz wydaniem pozwolenia 

wodnoprawnego, termin zakończenia i oddania dokumentacji przewiduje się na 

marzec – kwiecień 2023 roku stąd niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych 

w kwocie 52.000,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2022 na wydatki, które nie 

wygasają z końcem bieżącego roku. 

2. Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 

Z uwagi na brak decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich 

w Poznaniu o pozwoleniu wodnoprawnym na przebudowę wału i lokalizowanie ścieżki 

na wale przeciwpowodziowym, nie ma możliwości uzyskania przez jednostkę 

projektową wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji. W związku z tym, 

zachodzi konieczność przesunięcia kwoty 26.800,00 zł na wydatki, które nie wygasają 

z upływem 2022 roku. 

3. Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie 

Umowa z Energa Operator S.A. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku – 

zabytkowej kamienicy Dom Zemełki w Koninie, nie może być zrealizowana do końca 

2022 roku z uwagi na odstąpienie od umowy między Miastem Konin, a wykonawcą 

robót budowlanych, dotyczącej rozbudowy i przebudowy zabytkowego „Domu Zemełki” 

w Koninie i nie wykonanie prac budowlano—montażowych, związanych z instalacją 

przyłączaną w kamienicy Dom Zemełki. Ponadto Energa Operator S.A. oczekuje na 

dostarczenie elementów wykonywanego przyłącza, zgodnych z wymaganiami 



określonymi przez Konserwatora zabytków. Zgodnie z powyższym, zachodzi 

konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 6.212,12 zł na wydatki, 

które nie wygasają z upływem 2022 roku. 

4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 

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

Warszawskiej w Koninie 

Aktualnie procedowany jest wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 

Zarząd Zlewni w Kole do którego złożono wniosek, przewiduje wydanie omawianego 

pozwolenia na styczeń 2023 roku. W związku z tym pierwszym realnym terminem 

przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę jest luty 2023 roku. Wobec 

powyższego, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 

101.181,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku. 

5. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od 

obiektu mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania 

z ul. Laskówiecką 

Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania warunków i uzgodnień w Energa 

Operator oraz Polskiej Spółce Gazownictwa w zakresie kolizji z sieciami 

elektroenergetycznymi oraz gazowymi, termin zakończenia i oddania dokumentacji 

przewiduje się na koniec stycznia 2023 roku W związku z tym, niezbędne jest 

przeniesienie środków budżetowych w kwocie 145.140,00 zł ujętych w planie 

wydatków na rok 2022, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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