
UZASADNIENIE 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Konin na lata 2022-2025. 

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin na lata 2022-2033: 

1. Kwota dochodów została zwiększona o 4 197 174,87 zł, z czego dochody bie-

żące wzrosły o 4 197 174,87 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co 

jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 26.05.2022 r. 

2. Kwota wydatków została zwiększona o 13 055 528,99 zł, z czego wydatki bie-

żące wzrosły o 14 317 528,99 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 262 000,00 

zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Konin na dzień 26.05.2022 r. 

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 

26.05.2022 r. wynosi -21 938 098,13 zł. 

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku 

Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Dochody ogółem: 608 872 370,48 zł +4 197 174,87 zł 613 069 545,35 zł 

dochody bieżące, w 

tym: 
528 898 973,73 zł +4 197 174,87 zł 533 096 148,60 zł 

z tytułu dotacji bieżą-

cych 
154 636 759,00 zł +21 078,00 zł 154 657 837,00 zł 

pozostałe 104 648 971,98 zł +4 154 209,47 zł 108 803 181,45 zł 

dochody majątkowe, 

w tym: 
169 710 197,75 zł +21 887,40 zł 169 732 085,15 zł 

z tytułu dotacji 

i środków przeznaczo-

nych na inwestycje 

79 973 396,75 zł 0,00 zł 79 973 396,75 zł 

Wydatki ogółem: 621 952 114,49 zł +13 055 528,99 zł 635 007 643,48 zł 

wydatki bieżące, w 

tym: 
527 893 546,79 zł +14 317 528,99 zł 542 211 075,78 zł 

wynagrodzenia 

z narzutami 
252 804 662,00 zł +168 895,19 zł 252 973 557,19 zł 

wydatki majątkowe 94 058 567,70 zł -1 262 000,00 zł 92 796 567,70 zł 

Wynik budżetu -13 079 744,01 zł -8 858 354,12 zł -21 938 098,13 zł 

 



W roku 2023 i 2024 roku dokonano zmian w zakresie kwoty dochodów bieżących. 

Nie wprowadzano zmian w zakresie wysokości planowanych dochodów majątko-

wych od 2023 r. 

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w latach 2023-2025 

Wyszczególnienie 2023 2024 2025 

Dotacje majątkowe wg 

uchwały WPF (na dzień 

29.12.2021) 

12 383 312,27 zł 2 640 000,00 zł -   zł 

zmiana w związku z 

wprowadzeniem zadania 

pn. "Rozbudowa systemu 

wodociągo-

wo-kanalizacyjnego mia-

sta Konina - etap IV" 

5 985 000,00 zł 8 977 500,00 zł 14 962 500,00 zł 

zmiana w związku z 

wprowadzeniem zadania 

pn. "Kompleksowa mo-

dernizacja energetyczna 

Obiektu Rekreacyj-

no-Sportowego RONDO 

w Koninie - etap I: doku-

mentacja i etap II: remont 

dachu" 

3 960 000,00 zł -   zł -   zł 

Dotacje majątkowe wg 

zmiany WPF (na dzień 

05.01.2022) 

22 328 312,27 zł 11 617 500,00 zł 14 962 500,00 zł 

Dotacje majątkowe wg 

zmiany WPF (na dzień 

02.02.2022) 

22 328 312,27 zł 11 617 500,00 zł 14 962 500,00 zł 

zmiana w zadaniu pn. 

"Generator miejskiej 

energii źródłem sukcesu 

Konina" 

114 480,00 zł -   zł -   zł 

zmiana w zadaniu pn. 

"Miasto Konin - opraco-

wanie dokumentacji w 

ramach wsparcia rozwoju 

81 648,56 zł -   zł 0 



miast POPT 2014-2020" 

Dotacje majątkowe wg 

zmiany WPF (na dzień 

23.02.2022) 

22 524 440,83 zł 11 617 500,00 zł 14 962 500,00 zł 

zmiana w zadaniu 

"Szkolna ławka dla każ-

dego" - jednostka SOSW 

-  182 800,00 zł  
                       

-   zł  

                       

-   zł  

zmiana w zadaniu "Ge-

nerator miejskiej energii 

źródłem sukcesu Konina" 

1 151 750,00 zł   

Dotacje majątkowe wg 

zmiany WPF (na dzień 

30.03.2022) 

23 493 390,83 zł 11 617 500,00 zł 14 962 500,00 zł 

Dotacje majątkowe wg 

zmiany WPF (na dzień 

27.04.2022) 

23 493 390,83 zł 11 617 500,00 zł 14 962 500,00 zł 

Dotacje majątkowe wg 

zmiany WPF (na dzień 

26.05.2022) 

23 493 390,83 zł 11 617 500,00 zł 14 962 500,00 zł 



 

Tabela 3. Zmiany w dochodach bieżących w latach 2023-2030 

Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Dochody bieżące wg 

zmiany WPF (na dzień 

02.02.2022) 

535 987 733,00 zł 553 612 243,00 zł 570 951 949,00 zł 570 951 949,00 zł 570 951 949,00 zł 570 951 949,00 zł 570 951 949,00 zł 570 951 949,00 zł 

zmiana w zadaniu pn. 

"Generator miejskiej 

energii źródłem sukcesu 

Konina" 

1 797,35 zł - 26 458,00 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

zmiana w zadaniu "Mia-

sto Konin - opracowanie 

dokumentacji w ramach 

wsparcia rozwoju miast 

POPT 2014-2020" 

- 81 648,56 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

Dochody bieżące wg 

zmiany WPF (na dzień 

23.02.2022) 

535 907 881,79 zł 553 585 785,00 zł 570 951 949,00 zł 570 951 949,00 zł 570 951 949,00 zł 570 951 949,00 zł 570 951 949,00 zł 570 951 949,00 zł 

zmiana w zadaniu 

"Szkolna ławka dla 

każdego" SOSW 

- 17 000,00 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

zmiana w związku z 

wprowadzeniem zada-

nia "Wdrożenie Strategii 

na rzecz Neutralności 

Klimatycznej Wielko-

polska Wschodnia 2040 

- Wdrożenie Strategii i 

przyspieszenie realizacji 

działań zaplanowanych 

w Strategii" (UE) 

230 304,43 zł 401 344,02 zł 397 328,61 zł 393 313,20 zł 393 322,58 zł 167 230,59 zł 167 230,59 zł 167 230,59 zł 

zmiany w związku ze 

zwiększeniem pozosta-

łych dochodów bieżą-

cych 

1 750 000,00 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

Dochody bieżące wg 

zmiany WPF (na dzień 

30.03.2022) 

537 871 186,22 zł 553 987 129,02 zł 571 349 277,61 zł 571 345 262,20 zł 571 345 271,58 zł 571 119 179,59 zł 571 119 179,59 zł 571 119 179,59 zł 



zmiana w zadaniu pn. 

"Miasto Konin - opra-

cowanie dokumentacji 

w ramach rozwoju 

miast POPT 2014-2020" 

- 34 440,00 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

Dochody bieżące wg 

zmiany WPF (na dzień 

27.04.2022) 

537 836 746,22 zł 553 987 129,02 zł 571 349 277,61 zł 571 345 262,20 zł 571 345 271,58 zł 571 119 179,59 zł 571 119 179,59 zł 571 119 179,59 zł 

zmiana w związku z 

wprowadzeniem 

zadania "Budowanie 

kompetencji dzieci z 

programem Era-

smus+" (UE) 

-   zł 9 259,00 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

zmiana w związku z 

wprowadzeniem zada-

nia "Za życiem" 

332 838,00 zł 369 820,00 zł 369 820,00 zł 369 820,00 zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

zmiany w związku ze 

zwiększeniem pozosta-

łych dochodów bieżą-

cych 

500 000,00 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

Dochody bieżące wg 

zmiany WPF (na dzień 

26.05.2022) 

538 669 584,22 zł 554 366 208,02 zł 571 719 097,61 zł 571 715 082,20 zł 571 345 271,58 zł 571 119 179,59 zł 571 119 179,59 zł 571 119 179,59 zł 



Zmiana w zakresie dochodów bieżących w 2023 r., oprócz zmian w dotacjach prze-

znaczonych na realizację zadań bieżących (a dotyczących finansowania wieloletnich 

przedsięwzięć) zakłada również wzrost pozostałych dochodów bieżących o 500 000 

zł (dochody z podatku od nieruchomości). Zwiększenie wpływów z pozostałych do-

chodów bieżących jest efektem działań realizowanych przez Miasto w zakresie po-

prawy egzekwowalności i windykacji podatków i opłat lokalnych. Miasto Konin za-

warło wieloletnią umowę z kancelarią prawną zajmującą się analizą ściągalności    

i windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Pierwsze efekty prac 

wskazują na poprawę ściągalności należności podatkowych, co daje podstawę do 

zakładania zwiększonych wpływów podatkowych od 2023 r. 

W zakresie wydatków bieżących w 2023 r. zmniejszono plan o 750 000 zł. Władze 

Miasta przewidują znaczące oszczędności w budżecie 2023 r. Planuje się podjęcie 

szeregu działań oszczędnościowych w 2022 roku, których efekty finansowe będą 

widoczne w kolejnym roku. Miasto zamierza szukać oszczędności w zakresie oświaty 

i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami 

Miasta oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej ana-

lizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego 2022. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin dokonano zwiększenia przycho-

dów w roku budżetowym o kwotę 8 858 354,12 zł. Przychody z tytułu kredytów, po-

życzek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 

roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się. 

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku 

Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Przychody bu-

dżetu, w tym: 
27 727 260,01 zł +8 858 354,12 zł 36 585 614,13 zł 

wolne środki 13 726 622,77 zł +8 858 354,12 zł 22 584 976,89 zł 

Rozchody bu-

dżetu 
14 647 516,00 zł 0,00 zł 14 647 516,00 zł 

 

W załączniku nr 2 do WPF Miasta Konina dodano następujące przedsięwzięcia: 

1. „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” – zadanie o charak-

terze bieżącym, realizowane w latach 2022-2024, łączne nakłady finansowe 

wynoszą 46.295,00 zł; 

2. „Program Konińska Karta Mieszkańca” – zadanie o charakterze bieżącym, rea-

lizowane  w  latach  2022-2023,  łączne  nakłady  finansowe  wyno-



szą 230.000,00 zł; 

3. „Za życiem” - zadanie o charakterze bieżącym, realizowane w latach 

2022-2026, łączne nakłady wynoszą 1.768.998,00 zł; 

Dokonano zmian następujących przedsięwzięć wieloletnich: 

1. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina    

i gmin z którymi zawarto porozumienie” – zmiana nakładów w 2022 r.; 

2. „Przebudowa Stadionu im. M. Paska przy ul. Dmowskiego” – zmiana nakładów 

w latach 2022-2023. 

 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konin na lata 2022-2025 spo-

wodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach pu-

blicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej. 

 

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp 

 2022 2023 2024 2025 2026 

8.1 3,47% 4,19% 5,90% 4,85% 3,33% 

8.3 6,56% 5,67% 5,33% 5,48% 4,15% 

8.3.1 7,26% 6,37% 6,03% 6,18% 5,09% 

8.4.1 Tak Tak Tak Tak Tak 

 2027 2028 2029 2030 2031 

8.1 4,96% 4,77% 3,89% 4,61% 4,66% 

8.3 4,80% 6,00% 7,00% 8,25% 8,52% 

8.3.1 5,74% 6,94% 7,00% 8,25% 8,52% 

8.4.1 Tak Tak Tak Tak Tak 

 2032 2033  

8.1 4,57% 2,10% 

8.3 8,63% 8,51% 

8.3.1 8,63% 8,51% 

8.4.1 Tak Tak 

 

W roku 2024 i 2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona       

w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona 

w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 

243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest 

relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały    



z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawoz-

dań rocznych - wartości wykonane za ten rok[…]”.  

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 


