
 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr  

Rady Miasta Konina 

z dnia 5 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina 

na lata 2018-2021 

 

 

 

 

W załączniku nr 2: 

 

Dodano przedsięwzięcia 

 

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. 

Łączne nakłady finansowe 126.060,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 126.060,00 zł. Limit 

zobowiązań 126.060,00 zł. 

 

„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. 

Łączne nakłady finansowe 60.060,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 60.060,00 zł. Limit 

zobowiązań 60.060,00 zł. 

 

Dokonano zmian na przedsięwzięciach: 

 

„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na 

lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatki bieżące. Jednostka realizująca 

Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 33.044,07 zł                    

a zwiększono w 2019 roku o tą samą kwotę w związku z wyrażeniem zgody przez 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na wydłużenie terminu realizacji i przeniesienie zadań na 

2019 rok.  

 

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz 

danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd 

Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 oraz 

limit zobowiązań o kwotę 9.766,00 zł w związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego 

nr 478/2018 z 14 listopada 2018 r. zmniejszającym plan dotacji celowych na 2018 r.                             

z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego projektu. 

 

„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem                        

i ochroną Mini ZOO”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady 

finansowe, limit wydatków w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 143.000,00 zł w celu 

rozstrzygnięcia przetargu. 
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„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne 

nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań o kwotę 4.877,49 zł. 

 

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady 

finansowe, limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł. 

 

Usunięto przedsięwzięcia 

 

„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie”. 

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-

2020. Łączne nakłady finansowe 360.757,92 zł. Limit wydatków w 2019 roku 143.000,00 zł, 

w 2020 roku 206.000,00 zł. Limit zobowiązań 349.000,00 zł. 

Zmiany dokonano w związku z pismem nr NFOSiGW-DZU.51.135.2018.15 NFOŚiGW 

informującym, iż wniosek o dofinansowanie spełnił wszystkie kryteria wyboru, jednakże 

kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów, nie wystarczyła na wybranie do 

dofinansowanie projektu miasta Konina 

 

„Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”. 

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji       

2018-2019. Łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku        

21.262,00 zł, w 2019 roku 178.738,00 zł. Limit zobowiązań 200.000,00 zł. 

Zmiany dokonano w związku z niemożliwością wyłonienia wykonawcy zadania (brak ofert               

w przeprowadzonym konkursie). 

 

W załączniku nr 1  
 

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 

2018 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku                    

ze zmianami w Załączniku nr 2. 

 

Ponadto dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w roku 2018 zmniejszono o kwotę 

10.000,00 zł do kwoty 40.557.403,54 zł w związku ze zmianami na przedsięwzięciu 

realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących 

rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł 

do kwoty 20.000,00 zł). 

 

 

 

 

 

       Prezydent Miasta Konina 

 

             Piotr Korytkowski 


