
Analiza projektu
budżetu Miasta Konina 

na 2022 rok



Projekt budżetu miasta Konina na 2022 rok opracowany został 
w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm., obowiązującą procedurę uchwalania budżetu 
– Uchwała Nr 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku 

i założenia do budżetu 2022 rok.

W skład budżetu miasta wchodzi 57 jednostek organizacyjnych, 
z których największą pod względem realizacji zadań jest Urząd Miejski 

w Koninie. Budżet miasta Konina składa się z części gminnej 
i powiatowej. Zadania gminne realizowane będą przez 36 jednostek 

organizacyjnych miasta w tym 29 oświatowych natomiast zadania powiatowe 
będą realizowane przez 20 jednostek organizacyjnych miasta w tym 14 

oświatowych.
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Niezbędnych informacji do opracowania projektu budżetu na 2022 rok dostarczyli dysponenci części 
budżetowych. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał informacje o rocznych 
planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wojewoda Wielkopolski przekazał 
informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań 
własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Podstawą kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia Prezydenta Miasta 
do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Kwoty dochodów z opłat
za korzystanie ze środowiska na zadania związane z ochroną środowiska ustalono w oparciu o dane 

otrzymane z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jak 
i przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2021.

Podstawą szacowania wpływów z podatków i opłat były uchwały podatkowe podjęte na sesji Rady 
Miasta w dniu 27 października 2021 r, informacje otrzymane z Urzędu Skarbowego w Koninie, a także 

przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2021.
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Prognoza 

planowanych dochodów

budżetu miasta Konina 

na 2022 rok
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Prognoza planowanych dochodów ogółem 
na dzień 15 listopada 2021 roku 
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457 545 917,36

393 806 548,25

158 549 917,69 153 705 821,49

616 095 835,05

547 512 369,74

500 000 000,00

520 000 000,00

540 000 000,00

560 000 000,00

580 000 000,00

600 000 000,00

620 000 000,00

640 000 000,00

0,00

50 000 000,00

100 000 000,00

150 000 000,00

200 000 000,00

250 000 000,00

300 000 000,00

350 000 000,00

400 000 000,00

450 000 000,00

500 000 000,00

przewidywane wykonanie planu dochodów na 2021 rok projekt planu dochodów na 2022 rok

DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU DOCHODY OGÓŁEM

5



Prognoza planowanych dochodów gminy 
na dzień 15 listopada 2021 roku 
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Struktura prognozy dochodów gminy wg źródeł powstawania
na dzień 15 listopada 2021 roku 

w tym 0,46% 
stanowi program 500+
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Prognoza planowanych dochodów powiatu 
na dzień 15 listopada 2021 roku 
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Struktura prognozy dochodów powiatu wg źródeł powstawania
na dzień 15 listopada 2021 roku 
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Zmiany w dochodach z udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych i prawnych wprowadzone zmianą ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych 
ustaw(Dz. U. z 2021 r. poz. 1927)

Ustalana  globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT 
i CIT bazować będzie na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z PIT 
i CIT, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego (a nie jak do tej pory 

na bieżących wpływach).

Wygaszanie możliwości opodatkowania kartą podatkową od 2022 roku, nie 
będzie możliwości zgłoszenia się do takiej formy opodatkowania, 
w systemie pozostaną tylko te podmioty, które wybrały tę formę 

opodatkowania w latach wcześniejszych.
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Limity 

planowanych wydatków

budżetu miasta Konina 

na 2022 rok
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Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera 
planowane kwoty limitów wydatków bieżących i wydatków 

majątkowych.

Wydatki inwestycyjne zawarte są w Załączniku nr 3 pn.: „Projekt planu 
wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta 

Konina na 2022 rok”, natomiast zadania do realizacji w ramach KBO 
zawarte są w Załączniku nr 13 pn.: „Projekt planu wydatków w ramach 

Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok”. 

Planowany limit wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2022 
rok wynosi 538.298.927,74 zł.
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Prognoza planowanego limitu wydatków ogółem
na dzień 15 listopada 2021 roku 
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Prognoza planowanego limitu wydatków ogółem wg źródeł powstawania 
na dzień 15 listopada 2021 roku 

Pozostałe
Transport i łączność

Gospodarka
mieszkaniowa Administracja

publiczna Oświata i wychowanie
oraz edukacyjna
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rodzina w tym
program 500+

Gospodarka
komunalna i ochrona

środowiska

Kultura i ochrona
dziedzictwa

narodowego oraz
kultura fizyczna

33 640 592,30

80 427 895,84
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46 867 618,09
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40 702 871,20
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31 618 520,99

Przewidywane wykonanie za 2021 rok Limit wydatków na rok 2022
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Struktura limitu wydatków ogółem wg źródeł powstawania
na dzień 15 listopada 2021 roku 
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Struktura limitu wydatków inwestycyjnych wg źródeł powstawania
na dzień 15 listopada 2021 roku 
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Źródła finansowania limitu planowanych wydatków majątkowych

na 2022 rok

40 468 650,88 zł     

1)
środki w ramach Prawo ochrony 

środowiska
3 229 999,00 zł       

2)

programy finansowane z udziałem 

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 2 i 3 uofp (srodki z EFS, WRPO, 

inne)

8 243 729,91 zł       

Projekt planu wydatków majątkowych 

realizowanych ze środków budżetowych 

Miasta Konina na 2022 rok

w tym:
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W ramach budżetu miasta zaplanowano wydatki majątkowe Konińskiego Budżetu 
Obywatelskiego w łącznej kwocie 2.947.798 zł, są to następujące zadania:

• Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A –
etap II 

• Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu

• Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej

• Ratujmy wróble 

• Ratujące życie automatyczne defibrylatory dla mieszkańców Konina

• Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika) 

• Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze.
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Struktura limitu wydatków Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wg źródeł powstawania
na dzień 15 listopada 2021 roku 
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Przychody

Planuje się w 2022 roku przychody w wysokości 5.434.074,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 1.184.074,00 zł oraz wolne środki na rachunku 4.250.000,00 zł.

Rozchody

Planuje się w 2022 roku rozchody w wysokości 14.647.516,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych 
zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego: kredytów 9.503.000,00 zł, kredytu na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
4.500.000,00 zł, pożyczek długoterminowych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 644.516,00 zł. Spłaty rat 
kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wynik budżetu miasta Konina na 2022 rok

Na 2022 rok planowana jest nadwyżka w kwocie 9.213.442,00 zł, która zostanie przeznaczona na 
spłatę zadłużenia.
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Wieloletnia Prognoza 

Finansowa miasta Konina

na lata 2022-2025
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Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 
oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. 

Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy 
finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się 
zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań 

przewiduje się do roku 2033. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza 
Finansowa Miasta Konina została przygotowana na lata 2022-2033.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025 
przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023-2025 

natomiast od roku 2026 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków 
uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.
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Do prognozowania wpływów z podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz od osób prawnych na rok 2023 przyjęto około 4,5% 
wzrost. Zakłada się, iż sytuacja po pandemii COVID-19 powróci do 

ekonomicznej normalności i wpływy z tego tytułu zostaną „odrobione”. 
Natomiast w latach 2024-2025 przyjęto wzrost 3%. Planowany wzrost 

powinien być realny z uwagi na coroczne podnoszenie płacy 
minimalnej.
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W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu subwencji ogólnej 
projektowana na 2022 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa 

od przewidywanego wykonania za 2021 rok o niespełna 3 %. 
Do prognozowania na rok 2023 przyjęto 7,74 % wzrostu. 

Wynika to z faktu wprowadzenia od tegoż roku do budżetu 
subwencji rozwojowej zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach 

JST z dnia 14.10.2021 r. 
Na lata 2024-2025 natomiast przewidywany wzrost wyniesie

około 2,9%. 
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W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące do prognozowania na rok 2022 przyjęto bez mała 35 % spadku. 

Wynika on przede wszystkim z planowanym przekazaniem realizacji 
Rządowego Programu Rodzina 500+ do ZUS. Natomiast w kolejnych 

latach wzrosty kształtują się następująco: rok 2023 – 4,5%, 
lata 2024-2025 około 3%.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano z około 8,4 % 
wzrostem. Powodem tego stanu są podwyżki podatków i pozostałych 
opłat o 5% oraz duże zmiany w odpłatności w komunikacji miejskiej.

Na lata kolejne wzrosty wynoszą: 2023 – 5%, 2024 – 4%, 2025 – 3,5%.
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Podatek od nieruchomości w roku 2022 zaplanowano z około 7,1 % 
wzrostem, a na lata 2023-2025 w sposób tożsamy jak w przypadku 

pozostałych dochodów: 2023 – 5%, 2024 – 4%, 2025 – 3,5%. Zakłada się 
wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących 
konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego 

przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Uwzględniając, iż dochody bieżące wykazują coroczną tendencję wzrostową 
oprócz wspomnianej wcześniej zmiany w programie 500+ na  rok  2022 

i spadku  o około 7%  prognozuje  się  wzrost tych dochodów w kolejnych 
latach: 2023 – 5,6%, 2024 – 3,3%, 2025 – 3,1%.

Począwszy od roku 2026 przyjęto dochody bieżące na poziomie roku 2025.
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Szczegółowy opis wydatków bieżących zaplanowanych na 2022 rok 
zawarty został w uzasadnieniu do budżetu. 

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono 
poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych.

W  roku  2023  prognozuje  się  wzrost wydatków bieżących o około 
2,35 %,  w roku 2024 o około 2,26%, a w roku 2025 o około 2,39%. 

Począwszy od roku 2026 przyjęto wydatki bieżące na poziomie 
roku 2025.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów 
spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów 

wartościowych.
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W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w każdym roku zapisano 
łączne kwoty na wydatki majątkowe. Wykazane wydatki majątkowe 

mają pokrycie w dochodach budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte 
zostały w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się realizować 

w formie inwestycji rocznych. 

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina 
w poszczególnych latach zaplanowana jest nadwyżka budżetowa.

Prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę 
kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. 
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W związku ze zmianą zapisów projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025, Załącznik nr 2 

zawiera wykaz przedsięwzięć, które nie mieszczą się w § 3 ustęp 3 wyżej 
wymienionej uchwały, ich ilość wynosi 63 przedsięwzięcia z czego 39 

stanowią wydatki bieżące, a 24 wydatki majątkowe.

Dziękujemy za uwagę !
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