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Panowie 

Jarosław Sidor 

Jakub Eltman 

Tomasz Andrzej Nowak 

Radni Miasta Konina 

 

Szanowni Panowie Radni, 

 

W odpowiedzi na Panów interpelację z dnia 3 listopada 2020 r. informuję: 

Ad.1 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2020.0.1208 

t.j.) jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do  określenia celu emisji 

obligacji. Rada Miasta Uchwałą nr 782 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu z 19 września 2018 roku w  § 2  określiła cel, na jaki zostaną 

przeznaczone obligacje: 

 w 2018 roku celem  jest finansowanie planowanego deficytu budżetu, 

  w 2019 roku celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu, 

  w 2020 roku celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu 

budżetu. 

 

 



 

 

 

Z wyemitowanych obligacji w kwocie 120.000.000 zł finansowano: 

 w roku 2018 deficyt, który  wyniósł 26.818.162,59 zł  (obligacje 20 mln zł), 

 w 2019 roku deficyt, który wyniósł 33.646.639,24 zł i spłatę zadłużenia  

w wysokości 27.360.516 zł  (obligacje 50 mln zł), 

 w budżecie uchwalonym na 2020 rok planowano deficyt w kwocie 36.305.484 zł,  

a spłatę zadłużenia 32.204.516 zł (obligacje 50 mln zł). 

Jednocześnie informuję, że nakłady poniesione na wydatki majątkowe z wyłączeniem 

środków pochodzących z dotacji celowych wyniosły: 

 w roku 2018:  45.116.624,01 zł, 

 w roku 2019:  54.008,703,96 zł, 

 w roku 2020 zaplanowana jest w budżecie uchwalonym kwota 77.534.074,92 zł. 

Na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego   

z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją  linii kolejowej E-20” i „Budowa 

wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”  na dzień dzisiejszy  planuje się 

przeznaczyć kwotę 84.221.071,53 zł.  

Ad.2 

W budżecie Miasta Konina na rok 2020 i WPF na rok 2021 nie są ujęte wskazane zadania 

inwestycyjne. 

 

         Z poważaniem 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Miasta 

 

 


