
 
 
 

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SI Ę 
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA 

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU 
 
 
 
 

Uchwałą Nr 699 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku uchwalona 
została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2014-2017 
obejmująca kwotę długu na lata 2014-2026. 
W trakcie I półrocza 2014 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami: 
- Nr 722 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2014 roku, 
- Nr 729 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 roku, 
- Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2014 roku, 
- Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku, 
- Nr 813 Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2014 roku, 
- Nr 825 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku. 
 
Zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków na 2014 rok objętych limitem              
art. 226 ust. 4 ufp: 
- bieżących o        84.008,16 zł, 
- majątkowych o   4.001.670,00 zł. 
 
W kwietniu 2014 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na 
rachunkach bankowych w wysokości 10.700.000,00 zł oraz zwiększono 
planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 4.400.000,00 zł. 
 
W wyniku dokonanych w I półroczu 2014 roku zmian zmniejszeniu uległ 
procentowy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań oraz powstał 
deficyt w kwocie 13.727.754,08 zł. 
Na dzień 30 czerwca br. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Konina i budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych             
z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. 

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2014 roku zostały 
zrealizowane w wysokości 218.463.429,46 zł tj. w 53,10 % do planowanych 
411.439.077,16 zł. 

Wydatki za I półrocze br. zostały zrealizowane w wysokości  
192.137.332,35 zł co stanowi 45,19 % planu (425.166.831,24 zł). 
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W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości                
14.400.000,00 zł. Trwa procedura przetargowa. Podpisanie umowy kredytowej 
nastąpi w II półroczu br. 
W dniu 6 maja 2014 roku zawarta została z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa Nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P na 
kwotę 2.068.179,00 zł na dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”. 
 

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek 
i kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości 6.692.562,46 zł (49,79 % 
planu), z tego: 
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w 
budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-
TR-KU/P) 55.300,00 zł, 
- kredyty na kwotę 6.637.262,46 zł w tym na: 

- budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 
(umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK)   2.057.392,68 zł, 
- budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej          
Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK)    961.581,78 zł, 
- wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 mBank)   2.149.998,00 zł, 
- wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA)                
1.114.290,00 zł, 
- wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO 
BP SA) 102.000,00 zł, 
- pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP 
SA)  252.000,00 zł. 

 
Spłaty rat kapitałowych pożyczki i kredytów realizowane były zgodnie                   
z zawartymi umowami i harmonogramem spłat. 
 

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 1.959.830,76 zł. 
Kwota długu na 30 czerwca 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki 
wynosi 109.619.648,18 zł z tego: 
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią   
w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-
15/OA-TR-KU/P) 2.766.700,00 zł,   
- kredyty na kwotę 106.852.948,18 zł z tego na: 

- pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa                          
Nr 1/BU/2013-70 BGK)    16.450.000,00 zł, 
- budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 
(umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK)   6.172.178,48 zł, 
- budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 
(umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 2.884.745,70 zł, 
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- wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 mBank)                   
6.449.994,00 zł, 
- wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA)                   
7.800.030,00 zł, 
- wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO 
BP SA) 27.898.000,00 zł, 
- pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP 
SA)  39.198.000,00 zł. 
 
 
W I półroczu 2014 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji. 

Poręczenie zostało udzielone w 2013 roku Narodowemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tytułem zabezpieczenia spłaty 
pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 
16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska                         
i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie projektu 
„Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” na 
okres od 31.03.2017 roku do 20.12.2036 roku w łącznej wysokości                 
172.905.917,03 zł. 
 
Na dzień 30.06.2014 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 
26.326.097,11 zł (planowany deficyt w kwocie 13.727.754,08 zł). 
 
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina przedstawia 
Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji. 
 
 

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Konina na dzień                      
30 czerwca br. zaplanowanych do realizacji jest 38 przedsięwzięć, na które 
zaplanowano środki: 
- na 2014 rok w wysokości 42.163.157,73 zł, z tego na: 

- wydatki bieżące       23.920.365,56 zł, 
- wydatki majątkowe 18.242.792,17 zł, 

- na 2015 rok w wysokości 41.787.363,43 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące       17.711.115,99 zł, 
- wydatki majątkowe 24.076.247,44 zł, 

- na 2016 rok w wysokości 10.290.826,00 zł, z tego na: 
- wydatki bieżące         2.655.826,00 zł, 
- wydatki majątkowe   7.635.000,00 zł, 

- na 2017 rok w wysokości 1.509.024,00 zł na wydatki bieżące, 
- na 2018 rok w wysokości 9.963,00 zł na wydatki bieżące, 
- na 2019 rok w wysokości 9.963,00 zł na wydatki bieżące. 
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a) Programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 6 przedsięwzięć, na które 
zaplanowano środki: 
- na 2014 rok w kwocie 14.154.152,96 zł. z tego na: 
- wydatki bieżące              1.806.360,79 zł, 
- wydatki majątkowe      12.347.792,17 zł. 
 
Na realizację przedsięwzięć do 30 czerwca 2014 roku przeznaczono 
kwotę 563.337,40 zł na wydatki bieżące. 
 
- na 2015 rok w kwocie 7.110.548,06 zł z tego na: 
- wydatki bieżące            1.229.300,62 zł, 
- wydatki majątkowe      5.881.247,44 zł. 
 
 

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć: 
 
 
Wydatki bieżące. 
 

1. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług 
społecznych w Koninie”.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Dobre rządzenie. Umowa                  
Nr UDA-POKL.05.04.02-00-C43/11 z dnia 20 marca 2012 roku. Cel: 
Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia 
efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin. Jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostką 
odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres 
realizacji od 2012 roku do 2015 roku. Łączne nakłady finansowe na 
realizację projektu wynoszą 938.884,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki 
w wysokości 310.711,76 zł, na 2015 rok 263.500,26 zł.  
 
W I połowie 2014 roku zawartych zostało 27 umów na testowanie 
opracowanego produktu z okresem realizacji 17.03.-12.12.2014 roku na 
ogólną kwotę 43.200,00 zł. 
 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 131.547,61 zł                 
(co stanowi 42,34% realizacji planu 2014 roku) na wynagrodzenia osobowe, 
pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe oraz przekazano dotację 
celową Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich PISOP w Lesznie.  
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W okresie tym odbyły się konsultacje zespołu roboczego i konsultanta                
ds. efektywności ze specjalistą oraz spotkania zespołu roboczego, na których 
omawiano bieżące sprawy związane z realizacją projektu. 

 
2. „Słoneczny świat przedszkolaka”. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Umowa Nr POKL/9.1.1/1/12 
Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku      
3-5 lat z terenu miasta Konina, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego                        
i słupeckiego. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest 
Przedszkole Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka”. 
Okres realizacji od 01.03.2013 do 28.02.2015. Łączne nakłady finansowe na 
realizację projektu wynoszą 841.994,50 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki 
w wysokości 437.090,34 zł, na 2015 rok 72.298,00 zł. 
 
W I połowie 2014 roku na realizację projektu zawarto następujące umowy: 

- Nr POKL/01/2014 w dniu 24.04.2014 roku na przeprowadzenie 
warsztatów dla rodziców z terminem realizacji 19.05.2014 roku na 
kwotę 400,00 zł, 

 
- Nr POKL/02/2014 w dniu 27.05.2014 roku na organizację festynu 
Święto Rodziny z terminem realizacji 30.05.2014 roku na kwotę 
7.000,00 zł, 
 
- Nr POKL/03/2014 w dniu 28.05.2014 roku na przeprowadzenie 
warsztatów dla rodziców z terminem realizacji 02.06.2014 roku na 
kwotę 400,00 zł, 

 
- Nr POKL/04/2014 na organizację wycieczki do Ciechocinka                  
z terminem realizacji 17.06.2014 roku na kwotę 4.900,00 zł, 

 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 214.370,57 zł                 
(co stanowi 49,04% realizacji planu 2014 roku) na wynagrodzenia osobowe 
i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.  
W ramach projektu podjęto następujące działania: zorganizowano wycieczkę 
do Ciechocinka, festyn Święto Rodziny. 

 
3. „Wszystko zaczyna się od przedszkola”. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Umowa Nr POKL/9.1.1/1/12. 
Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina           
i gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału 
przedszkolnego dla dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz 
włączenie ich rodziców w proces edukacji w okresie od 01.03.2013 r. do 
30.06.2015 r. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest 
Przedszkole nr 14 w Koninie. Okres realizacji od 01.03.2013 roku do 



6 

 

30.06.2015 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 
542.024,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 199.073,92 zł, 
na 2015 rok 114.654,00 zł. 

 
W I połowie 2014 roku na realizację projektu zawarto następujące umowy: 
 

- Nr 1/2014/POKL w dniu 27.01.2014 roku z Biurem Podróży 
Fukowski Travel na organizację wycieczki do Łodzi z terminem 
realizacji 29.05.2014 roku na kwotę 2.500,00 zł, 

 
- Nr 8/2014 w dniu 05.05.2014 roku na opiekę nad dziećmi podczas 
wycieczki do Łodzi z terminem realizacji 29.05.2014 roku na kwotę     
600,00 zł, 

 
- Nr 7/2014 w dniu 29.05.2014 roku z kierownikiem wycieczki do 
Łodzi z terminem realizacji 29.05.2014 roku na kwotę 500,00 zł. 

 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 92.302,17 zł                 
(co stanowi 46,37% realizacji planu 2014 roku) na wynagrodzenia osobowe 
i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.  
W ramach projektu zorganizowano wycieczkę dla dzieci do Łodzi. 
 

4. „Aktywni po pi ęćdziesiątce-czas na zmiany”. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Umowa Nr POKL.06.01.01-30-

099/13. Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 45 osób 
bezrobotnych w wieku 50-64 lata w tym 10 bezrobotnych długotrwale           
z miasta Konina. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd 
Miejski w Koninie. Okres realizacji od 01.01.2014 roku do 31.08.2015 r. 
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.565.472,97 zł. 
Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 803.560,21 zł, na 2015 rok 
761.912,76 zł. 
 

W I połowie 2014 roku na realizację projektu zawarto następujące umowy: 
 

- na wsparcie psychologiczno-doradcze oraz z zakresu technik 
poszukiwania pracy 45 umów z okresem realizacji                                    
od 1.04.-31.07.2014 roku na ogólną kwotę 53.048,70 zł, 

 
- na doradztwo zawodowe, sporządzenie IPD, karty doradztwa i opinii                 
o uczestnikach projektu 5 umów z okresem realizacji                                 
od 14.04.-15.05.2014 roku na ogólną kwotę 9.000,00 zł, 
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- na przygotowanie testu psychologicznego, przeprowadzenie 
wsparcia psychologicznego 3 umowy z okresem realizacji                        
od 14.04.-15.05.2014 roku na ogólną kwotę 6.300,00 zł, 

 
- na wykonywanie czynności związanych z rekrutacją uczestników                    
1 umowa z okresem realizacji od 27.01.-26.03.2014 roku na kwotę 
2.250,00 zł, 

 
- na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 3 umowy           
z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z okresem realizacji od 
30.04.-31.05.2014 roku, od 01.06.-31.07.2014 roku na ogólną kwotę 
1.906,00 zł, 

 
- na przeprowadzenie szkolenia z warsztatami z zakresu technik 
aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych 
z Konińską Izbą Gospodarczą z terminem realizacji                     
15.05.-31.05.2014 roku na kwotę 8.100,00 zł, 

 
- na usługi doradztwa zawodowego w formie zajęć grupowych            
z Centrum Szkoleniowym Wiedza z terminem realizacji                      
30.04.-15.05.2014 roku na kwotę 6.659,10 zł. 

 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 105.278,60 zł                 
(co stanowi 13,10% realizacji planu 2014 roku) na wynagrodzenia osobowe 
i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, badania 
lekarskie uczestników projektu, opłacono polisy NNW, przekazano dotację 
celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (partnera), 
wypłacono stypendia szkoleniowe uczestnikom projektu.  
 

5. „Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami”. 
Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius 

Cel: Wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem                          
w dziedzinie języków obcych. 
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Gimnazjum nr 1           
w Koninie. Okres realizacji 2013 - 2015 r. Łączne nakłady finansowe na 
realizację projektu wynoszą 84.678,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki 
w wysokości 55.924,56 zł, na 2015 rok 16.935,60 zł. 
 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 19.838,45 zł                 
(co stanowi 35,47% realizacji planu 2014 roku) na pokrycie kosztów 
wyjazdu na Słowację i Węgry oraz zakup suwenirów. 
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Wydatki maj ątkowe 
 

6.  „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Mi ędzylesie”. 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Cel: Rozwój polskiej 

gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Jednostką 
odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres 
realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu 
wynoszą 18.229.039,61 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 
12.347.792,17 zł, na 2015 rok 5.881.247,44 zł. 

 
W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy 
i na nadzór inwestorski. 
W dniu 09.06.2014 r. podpisano umowę Nr 20/WI/2014-21463 na pełnienie 
nadzoru z firmą KUBANA P.Tomczak z terminem realizacji do             
30.06.2015 roku na kwotę 146.370,00 zł w tym 2014 rok 87.822,00 zł,            
2015 rok 58.548,00 zł.  
 
Po wyborze wykonawcy przedsięwzięcia firmy LINTER SA, wniesione 
zostało odwołanie do KIO, które wstrzymało podpisanie umowy. KIO 
odwołanie oddaliło. Pisemne orzeczenie KIO przywróci bieg terminów. 
W I półroczu 2014 roku nie wydatkowano środków. 

 
 

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe – 32 przedsięwzięć, na 
które zaplanowano środki: 

- na 2014 rok w kwocie 28.009.004,77 zł z tego na: 
- wydatki bieżące       22.114.004,77 zł, 
- wydatki majątkowe   5.895.000,00 zł. 
 

Na realizację poniższych przedsięwzięć do 30 czerwca 2014 roku 
wydatkowano kwotę 7.587.765,49 zł z tego na: 

- wydatki bieżące       7.454.513,69 zł, 
- wydatki majątkowe    133.251,80 zł. 
 

- na 2015 rok w kwocie 34.676.815,37 zł z tego na: 
- wydatki bieżące         16.481.815,37 zł, 
- wydatki majątkowe   18.195.000,00 zł. 

- na 2016 rok w kwocie 10.290.826,00 zł z tego na:  
- wydatki bieżące         2.655.826,00 zł, 
- wydatki majątkowe   7.635.000,00 zł. 

- na 2017 rok w kwocie 1.509.024,00 zł na wydatki bieżące, 
- na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 9.963,00 zł na wydatki 
bieżące, 
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- na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 9.963,00 zł na wydatki 
bieżące. 

 
Cel przedsięwzięć: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców 
wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. 
 
 
Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć: 

 
 

Wydatki bieżące  
 

7. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 101.752,65 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 51.752,65 zł, na 2015 rok 50.000,00 zł. 
 
W dniu 7 kwietnia 2014 roku zawarta została umowa Nr 3/UA/201-13114               
z firmą INTEKPROJEKT z Łodzi na opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Adama 
Mickiewicza-Obrońców Westerplatte z okresem realizacji od                   
07.04.2014 roku do 29.05.2015 roku na kwotę 11.752,65 zł z tego                 
w 2014 roku 6.752,65 zł, w 2015 roku 5.000,00 zł. 
 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w oparciu o zawartą                         
w 2013 roku umowę w kwocie 9.000,00 zł (co stanowi 17,39% realizacji 
planu 2014 roku) na realizację drugiej fazy opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szymanowskiego  
i Bacewicz, Armii Krajowej, Wojska Polskiego i Z. Urbanowskiej. 
 

8. „Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek 
organizacyjnych”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2012-2017. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.750,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 57.150,00 zł, na 2015 rok 57.150,00 zł,    
na 2016 rok 57.150,00 zł, na 2017 rok 19.050,00 zł.  
 
W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.188,95 zł                  
(co stanowi 2,08 % realizacji planu 2014 roku) w oparciu o umowę zawartą 
w 2012 roku. 
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9. „Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina”. 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2012-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 316.421,19 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 142.817,76 zł, na 2015 rok 36.345,27 zł. 
 
Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 59.507,40 zł                 
w oparciu o umowę nr 2/GK/2013-101 z dnia 4 stycznia 2013 roku zawartą 
z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT“ (co stanowi 41,67 % 
realizacji planu 2014 roku) na utrzymanie szaletów. 
 

10. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”. 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2012-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 578.894,58 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości  192.964,86 zł, na 2015 rok 203.702,76 zł. 
 
Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr WK.RU.4.2012 
zawartą 28.12.2012 roku z Utal Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

 
Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 98.834,09 zł                 
(co stanowi 51,22 % realizacji planu 2014 roku) na zakup tablic 
jednorzędowych, dwurzędowych, motocyklowych, motorowerowych                             
i tablic wtórników. 

 
11. „Zarz ądzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami 

komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi 
własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot 
Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w zasobach 
Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2012-2016. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 667.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł, na 2015 rok 185.000,00 zł, 
na 2016 rok 190.000,00 zł. 

 
W I połowie 2014 roku na realizację przedsięwzięcia  wydatkowano środki 
w kwocie 66.934,06 zł w oparciu o umowy zawarte w 2013 roku                     
(co stanowi 39,37 % realizacji planu 2014 roku) na wypłatę wynagrodzenia 
zarządcy za wykonywanie czynności zarządzania zasobami mieszkaniowymi 
miasta Konina. 
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12. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.  
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.230.200,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 14.000.000,00 zł, na 2015 rok 
8.000.000,00 zł. 

 
Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 5.151.234,13 zł                   
(co stanowi 36,79 % realizacji planu 2014 roku)w oparciu o umowy zawarte 
w 2013 roku i umowę z dnia 02.01.2014 roku Nr 196/GK/2013-46175 
zawartą z Agencją Handlowo-Usługową MAXPERT na kwotę 35.000,00 zł. 
Wydatki dotyczyły odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, zagospodarowanie 
odpadów komunalnych, prowadzenie i obsługę Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych oraz kosztów korespondencji. 

 
13. „Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych  

właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań       
wynikaj ących z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2017. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano 
środki w wysokości 14.000,00 zł, na 2015 rok 16.000,00 zł, na 2016 rok            
18.000,00 zł, na 2017 rok 20.000,00 zł. 

 
Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 6.326,82 zł                 
w oparciu o umowy zawarte w 2013 roku (co stanowi 45,19 % realizacji 
planu 2014 roku) na zapłatę czynszu najmu. 

 
14. „Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2016. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł, na 2015 rok 90.000,00 zł,  
na 2016 rok 90.000,00 zł 

 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 90.000,00 zł                         
(co stanowi 100,00 % realizacji planu 2014 roku) na podstawie                       
zawartego aktu notarialnego Rep. 7158/2014 z dnia 24.06.2014 roku na 
zapłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty od Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Związkowiec”. 
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15. „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek 

organizacyjnych Miasta Konina”. 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.416.501,67 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 1.146.886,35 zł, na 2015 rok   
1.263.415,32 zł. 
 
W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 05.11.2013 roku zawarto 
umowę nr 78/DG/2013-38972 z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. w Krakowie 
z terminem realizacji od 01.01.2014 roku do 31.10.2014 roku na kwotę 
835.052,08 zł na dostawę energii elektrycznej.  
 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 393.267,77 zł                  
(co stanowi 34,29 % realizacji planu 2014 roku).  

 
16. „Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach  

powiatu na terenie miasta Konina”. 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.700.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 1.800.000,00 zł, na 2015 rok     
1.900.000,00 zł. 

 
Na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy: 

- Nr 110/DR/2013-44485 w dniu 17.12.2013 r. z firmą SKANSKA S.A.         
Warszawa na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na 
prawach powiatu, na terenie Konina – część I z okresem obowiązywania 
od 01.01.2014 roku do 31.12.2015 roku na kwotę 1.389.693,15 zł z tego                
w 2014 roku 575.762,79 zł, w 2015 roku 813.930,36 zł, 

 
- Nr 111/DR/2013-44511 w dniu 17.12.2013 r. z firmą SKANSKA S.A. 
Warszawa na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na 
prawach powiatu, na terenie Konina – część II z okresem obowiązywania 
od 01.01.2014 roku do 31.12.2015 roku na kwotę 566.928,57 zł z tego                
w 2014 roku   234.949,59 zł, w 2015 roku 331.978,98 zł,    

 
- Nr 108/DR/2013-44343 w dniu 17.12.2013 r. z Agencją Handlowo-
Usługową MAXPERT Konin na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz 
dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie Konina – część III                          
z okresem obowiązywania od 01.01.2014 roku do 31.12.2015 roku na 
kwotę 445.598,62 zł z tego w 2014 roku 213.116,63 zł, w 2015 roku 
232.481,99 zł, 
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- Nr 107/DR/2013-44433 w dniu 17.12.2013 r. z Przedsiębiorstwem 
Usługowo-Handlowym " Trans-Gaj" s.c. Konin na utrzymanie zimowe 
dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu, na terenie 
Konina – część IV z okresem obowiązywania od 01.01.2014 roku do                    
31.12.2015 roku na kwotę 649.209,89 zł z tego w 2014 roku                 
320.540,80 zł, w 2015 roku 328.669,09 zł. 

 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 558.058,50 zł                       
(co stanowi 31,00 % realizacji planu 2014 roku). 

 
17. „ Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji  
świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników  
wód deszczowych”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2017. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.530.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 850.000,00 zł, na 2015 rok 870.000,00 zł, 
na 2016 rok 890.000,00 zł, na 2017 rok 920.000,00 zł. 

 
Przedsięwzięcie jest realizowane z oparciu o umowę Nr 120/DR/2013-
46145 zawartą 27.12.2013 roku z Energa Operator S.A. z okresem 
obowiązywania od 01.01.2014 roku do 31.12.2017 roku na kwotę 
3.530.000,00 zł z tego w 2014 roku 850.000,00 zł, w 2015 roku               
870.000,00 zł, w 2016 roku 890.000,00 zł, w 2017 roku 920.000,00 zł. 

 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 123.617,78 zł                   
(co stanowi 14,54 % realizacji planu 2014 roku). 
 

18. „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego 
rozwoju gospodarczego”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.522,50 zł. Na 2014 rok zaplanowano 
środki w wysokości 32.966,10 zł, na 2015 rok 5.493,90 zł. 

 
Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową zawartą                      
10 lipca 2013 roku z powiatem konińskim. 

 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 24.486,08 zł                 
(co stanowi 74,28 % realizacji planu 2014 roku), przekazano dotację celową 
oraz wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora 
realizującego prace w ramach przedsięwzięcia. 
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19. „Oczyszczanie Miasta Konina”. 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2017. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.213.734,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 1.198.473,00 zł, na 2015 rok  
1.254.537,00 zł, na 2016 rok 1.310.713,00 zł, na 2017 rok 450.011,00 zł. 

 
W dniu 31.01.2014 roku zawarta została umowa Nr 190/GK/2013-34337            
z PGKiM Sp. z o.o. Konin z okresem obowiązywania od 01.02.2014 roku do 
30.04.2017 roku na kwotę 3.849.376,69 zł z tego w 2014 roku 1.130.864,15 
zł, w 2015 roku 1.154.782,51 zł, w 2016 roku 1.178.700,88 zł, w 2017 roku 
385.029,15 zł. 

 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 420.352,92 zł                 
(co stanowi 35,07 % realizacji planu 2014 roku). 

 
20. „Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych”.  

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.500,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano 
środki w wysokości 34.000,00 zł, na 2015 rok 12.500,00 zł. 
 

W I połowie 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 3 umowy: 
 

- nr 10/IN/2014-12525 w dniu 01.04.2014 r. z HAWE TELEKOM Sp. 
z o.o. Legnica na dostawę Internetu z okresem realizacji do 
31.03.2015 roku na kwotę 10.632,00 zł z tego w 2014 roku              
7.974,00 zł, w 2015 roku 2.658,00 zł, 

 
- nr 9/IN/2014-12267 w dniu 01.04.2014 r. z Instytutem Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibą w Poznaniu na dostawę 
Internetu z okresem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę            
7.232,40 zł z tego w 2014 roku 5.424,30 zł, w 2015 roku 1.808,10 zł, 

 
- nr 8/IN/2014-10824 w dniu 01.04.2014 r. z firmą Help Office 
Tomasz Pyro na serwis pogwarancyjny Ewidencji Ludności                     
z okresem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę 19.720,00 zł                  
z tego w 2014 roku 14.790,00 zł, w 2015 roku 4.930,00 zł. 

 
Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 9.679,37 zł                 
(co stanowi 28,47 % realizacji planu 2014 roku) na opłaty za dostęp do 
Internetu oraz wykonane usługi serwisowe. 
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21. .„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.  
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 337.500,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 270.000,00 zł, na 2015 rok 67.500,00 zł. 

 
W dniu 02.01.2014 roku zawarta została umowa Nr 195/GK/2013-44953             
z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału                    
w Koninie z okresem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę 337.500,00 zł   
z tego w 2014 roku 270.000,00 zł, w 2015 roku 67.500,00 zł. 

 
Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 135.000,00 zł                 
(co stanowi 50,00 % realizacji planu 2014 roku). 

 
22. „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek        

organizacyjnych Miasta Konina-2 edycja” 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.590.902,17 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 206.614,05 zł, na 2015 rok              
1.384.288,12 zł.  

 
W dniu 30.05.2014 roku zawarto umowę Nr 68/DG/2014-21130 z PKP 
Energetyka S.A. na okres od 01.11.2014 roku do 31.12.2015 roku na 
dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta 
Konina do punktów energii elektrycznej na kwotę 1.439.504,89 zł z tego             
w 2014 roku 206.614,05 zł, w 2015 roku 1.232.890,84 zł. 
Finansowa realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.  
 

23. „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 55.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano 
środki w wysokości 37.000,00 zł, na 2015 rok 18.000,00 zł.  
 
W I połowie 2014 roku na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 
zwierząt oraz usypianie ślepych miotów zawarto następujące umowy: 

- nr 22/GK/2014-10324 w dniu 01.04.2014 r. z Przychodnią 
weterynaryjną Adam Hauke z terminem realizacji 01.04.2014 r. - 
31.03.2015 r. na kwotę 5.000,00 zł z tego w 2014 roku 3.000,00 zł,         
w 2015 roku 2.000,00 zł, 
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- nr 19/GK/2014-10352 w dniu 01.04.2014 r. z Kliniką weterynaryjną 
Włodzimierz Maciaszek z terminem realizacji 01.04.2014 r. - 
31.03.2015 r. na kwotę 8 000,00 zł z tego w 2014 roku 5.000,00 zł,            
w 2015 roku 3.000,00 zł, 

 
- nr 20/GK/2014-10355 w dniu 01.04.2014 r. z Przychodnią 
weterynaryjną ul. Kościuszki 15a z terminem realizacji 01.04.2014 r. - 
31.03.2015 r. na kwotę 10 000,00 zł z tego w 2014 roku               
5.000,00 zł, w 2015 roku 5.000,00 zł, 

 
- nr 21/GK/2014-10370 w dniu 01.04.2014 r. z Przychodnią 
weterynaryjną PLAZA z terminem realizacji 01.04.2014 r. - 
31.03.2015 r. na kwotę 12.000,00 zł z tego w 2014 roku 7.000,00 zł, 
w 2015 roku 5.000,00 zł, 

 
- nr 17/GK/2013-10350 w dniu 01.04.2014 r. z Gabinetem 
weterynaryjnym Małgorzata Wilkowiecka z terminem realizacji 
01.04.2014 r. - 31.03.2015 r. na kwotę 5.000,00 zł z tego w 2014 roku 
3.000,00 zł, w 2015 roku 2.000,00 zł.  

 
Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 6.392,00 zł                 
(co stanowi 17,28 % realizacji planu 2014 roku) na wykonywanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów. 
 

24. „Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji 
świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie 
Miasta Konina”.  

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 690.000,00 zł, które zaplanowano na 
2015 rok. 
 
Do 30 czerwca 2014 roku przygotowywano materiały do przetargu. 
 

25. „Urz ądzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz                      
z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.910.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w wysokości 1.650.000,00 zł, na 2015 rok               
260.000,00 zł.  
 
W I połowie 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące 
umowy: 
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- Nr 26/GK/2014-14194 w dniu 15.04.2014 r. z Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie na 
urządzanie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej               
na terenie Konina Rejon I z terminem realizacji od 01.04.2014 r.                 
do 31.03.2015 r. na kwotę 228.177,15 zł z tego w 2014 roku 
206.435,18 zł, w 2015 roku 21.741,97 zł,  

 
- Nr 27/GK/2014-14218 w dniu 15.04.2014 r. z Zakładem Usługowo 
Handlowym AGROMAX na urządzanie, pielęgnację i porządkowanie 
terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II z terminem 
realizacji od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. na kwotę 502.971,87 zł               
z tego w 2014 roku 475.623,59 zł, w 2015 roku 27.348,28 zł 

 
- Nr 31/GK/2014-19729 w dniu 20.05.2014 r. z firmą EKO-FLORA 
Współczesne tereny Zieleni, Mateusz Hańczewski na urządzanie, 
pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie 
Konina Rejon III z terminem realizacji od 20.05.2014 r. do  
31.03.2015 r. na kwotę 268.683,25 zł z tego w 2014 roku               
225.707,40 zł, w 2015 roku 42.975,85 zł, 

 
- Nr30/GK/2014-19142 w dniu 16.05.2014 roku z Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie na 
urządzanie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni w parku                 
im. F. Chopina w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO 
z terminem realizacji od 16.05.2014 r.  do 31.03.2015 roku na kwotę 
493.055,85 zł z tego w 2014 roku 403.427,80 zł, w 2015 roku 
89.628,05 zł. 

 
Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 299.212,04 zł                 
(co stanowi 18,13 % realizacji planu 2014 roku) na pielęgnację                                 
i porządkowanie terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie i ochronę Mini 
ZOO. 
 

26. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów 
socjalnych”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest MOPR                   
w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. Łączne 
nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki 
w kwocie 82.080,00 zł, na 2015 rok 17.920,00 zł. 

 
W dniu 28.02.2014 roku zawarta Umowa Partnerska z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Koninie w sprawie współpracy w realizacji projektu 
współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem 
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projektu jest współpraca na rzecz osób objętych przedsięwzięciem 
konkursowym (10 mężczyzn i 10 kobiet zarejestrowanych w PUP                       
i korzystających z pomocy MOPR w Koninie) i skierowanie ich na kursy 
zawodowe i zajęcia pedagogiczne (w 2014 roku) oraz do pracy w ramach 
prac społecznie użytecznych (w 2015 roku). 

 
Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 1.421,78 zł                 
(co stanowi 1,73 % realizacji planu 2014 roku) na wypłatę dodatków 
specjalnych wraz ze składkami ZUS i Funduszem Pracy dla osób 
odpowiedzialnych za realizację projektu.         

 
27. „Zarz ądzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.  

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2019. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.815,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano 
środki w kwocie 9.963,00 zł, na 2016 rok 9.963,00 zł, na 2017 rok    
9.963,00 zł, na 2018 rok 9.963,00 zł, na 2019 rok 9.963,00 zł 

  
W celu realizacji przedsięwzięcia zawarta została w dniu                                    
7 kwietnia 2014 roku umowa nr 40/DG/2014-13673 i aneks w dniu 
30.06.2014 roku z firmą Eko-Efekt sp z o. o. z siedzibą w Warszawie na 
monitorowanie  osiągnięcia efektu ekologicznego w związku                              
z termomodernizacją 18 budynków oświatowych na terenie miasta Konina               
z terminem realizacji 2014-2019 na kwotę 49.815,00 zł z tego w 2015 roku 
9.963,00 zł, w 2016 roku 9.963,00 zł, w 2017 roku 9.963,00 zł,                    
w 2018 roku 9.963,00 zł, w 2019 roku 9.963,00 zł. 

 
Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2015. 

 
28. „Realizacja Programu Profilaktyki Zaka żeń Wirusem HPV w mieście      

Koninie na lata 2014-2017”. 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2017. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 357.300,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w kwocie 87.300,00 zł, na 2015 rok 90.000,00 zł, na 
2016 rok 90.000,00 zł, na 2017 rok 90.000,00 zł. 

 
Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 825 Rady Miasta Konina z dnia 
25 czerwca 2014 roku.  
Realizacja nastąpi w II półroczu br.  
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Wydatki maj ątkowe 
 

29.  „Nabycie nieruchomości gruntowych”. 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2016. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 502.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w kwocie 110.000,00 zł, na 2015 rok 147.000,00 zł,               
na 2016 rok 135.000,00 zł. 
 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 110.000,00 zł                 
(co stanowi 100,00 % realizacji planu 2014 roku) na nabycie działek od 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” zgodnie z aktem notarialnym nr 
7158/2014 z dnia 24.06.2014 roku. 
 

30. „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka              
z o.o. w Koninie”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.040.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w kwocie 4.220.000,00 zł, na 2015 rok                    
3.820.000,00 zł. 
 
W dniu 30 kwietnia 2014 roku podjęto Uchwałę Nr 775 Rady Miasta 
Konina w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geotermia 
Konin Spółka z o.o. w Koninie. 
 
Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.  

 
31. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 

kanalizacji deszczowej w ulicach Staromorzysławskiej, Działkowej                
i Granicznej”.  

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 72.000,00 zł, które zaplanowano na 
2015 rok. 
 
W I półroczu br. uzyskano warunki techniczne na budowę kanalizacji 
deszczowej. 
Finansowa realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2015. 

 
32. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 

kanalizacji deszczowej w ulicy Torowej”. 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
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Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.000,00 zł, które zaplanowano na 
2015 rok. 
 
W I półroczu br. uzyskano warunki techniczne na budowę kanalizacji 
deszczowej. 
 
Finansowa realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2015. 

 
33. „Budowa drogi-łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej                 

w Koninie”.  
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2016. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.005.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w kwocie 505.000,00 zł, na 2015 rok 9.000.000,00 zł, 
na 2016 rok 7.500.000,00 zł. 
 
W I półroczu 2014 roku nie wydatkowano środków, przygotowano 
materiały do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 
34. „Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 w Koninie”.  

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.460.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w kwocie 220.000,00 zł, na 2015 rok 1.240.000,00 zł. 
 
W I półroczu 2014 roku nie wydatkowano środków, zlecono aktualizację 
dokumentacji projektowej i kosztorysu, przygotowywano materiały do 
przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. 

 
35. „Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza                 

i Trzebiatowskiego w Koninie”. 
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.300.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w kwocie 220.000,00 zł, na 2015 rok 2.080.000,00 zł. 
 
Po przeprowadzeniu rozpoznania rynku (do 30 tys. euro) zawarto w dniu  
23.06.2014 roku umowę nr 21/WI/2014-23577 na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z PPB ESKA-PROJEKT Szymon 
Kosmalski z okresem realizacji do 01.10.2014 roku na kwotę 32.964,00 zł. 
 
W I półroczu 2014 roku nie wydatkowano środków. 
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36. „Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej                   
w Koninie”.  

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w kwocie 220.000,00 zł, na 2015 rok 680.000,00 zł. 
 
W dniu 15.05.2014 roku zawarta została umowa Nr 18/WI/2014-17596          
z MPEC w Koninie na wykonanie przyłącza do węzła cieplnego na kwotę 
23.251,80 zł z okresem obowiązywania do 30.09.2015 roku. 
 
Do 30 czerwca br. zakończono prace projektowe, procedurę zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Konin – Starówka, trwają 
uzgodnienia dotyczące lokalizacji budynku przy wale 
przeciwpowodziowym. 
 
W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 23.251,80 zł                 
(co stanowi 10,57 % realizacji planu 2014 roku) na opłatę przyłączeniową. 
 

37. „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej                
i Bocznej”. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 
Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000,00 zł które zaplanowano na 
rok 2015. 
 
W dniu 03.04.2014 roku zawarto umowę nr 10/WI/2014-12633                            
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na wniesienie 
wkładu pieniężnego w wysokości 20.000,00 zł celem podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki i nabycie udziałów przez Miasto, na 
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej      
w ulicach Poznańskiej i Bocznej z okresem obowiązywania do                          
30.04.2015 roku. 
Finansowa realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2015. 
 

38. „Budowa łącznika pomiędzy ul. Poznańską i ul. Przemysłową”.  
Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd 

Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000,00 zł. Na 2014 rok 
zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 zł, na 2015 rok 1.100.000,00 zł. 
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Przedsięwzięcie wprowadzono do planu Uchwałą Nr 813 Rady Miasta 
Konina z dnia 28 maja 2014 roku. 
 
Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.  

 
 
 
 
 
 
      Prezydent  Miasta  Konina  
 
        
       Józef Nowicki 


