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AUTOPOPRAWKA 

Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 876 

(zmiany w budżecie miasta Konina na 2022 rok) 

 

Budżet gminy 

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.049.960,00 zł w dz. 926 – Kultura fizyczna 

z tytułu wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie 

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (przesunięcie 

realizacji na 2023 rok) 

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł, w tym: 

 dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dochodów własnych 

Przedszkola nr 7 

 dz. 855 – Rodzina o kwotę 25.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Żłobka 

Miejskiego 

      Zmniejsza się Zwiększa się   

        w tym:   w tym: 

Dz. Rozdz. § Ogółem 
zadania z zakresu 

administracji rządowej Ogółem 
zadania z zakresu 

administracji rządowej 

801 80104 0670     15 000,00   

855 85516 0830     25 000,00   

926 92601 6260 1 049 960,00       

RAZEM   1 049 960,00 0,00 40 000,00 0,00 

 

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.110.960,00 zł, w tym: 

 dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 61.000,00 zł – wydatki bieżące UM 

 dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.049.960,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie 

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” - środki 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przesunięcie realizacji na 2023 rok) 

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.000,00 zł, w tym: 

 dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 61.000,00 zł – wydatki majątkowe na 

zadanie „Zakup urządzenia służącego do automatycznego pakowania 

korespondencji”  

 dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 25.000,00 zł - wydatki bieżące Przedszkola 

nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 
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 dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie 

„Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na 

dofinansowanie zakupu aparatu EKG” 

 dz. 855 – Rodzina o kwotę 25.000,00 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 

      Zmniejsza się Zwiększa się   

        w tym:   w tym: 

Dz. Rozdz. § Ogółem 
zadania z zakresu 

administracji rządowej 
Ogółem 

zadania z zakresu 

administracji rządowej 

750 75023   61 000,00   61 000,00   

    4610 61 000,00       

    6060     61 000,00   

801         25 000,00   

  80101 4210     10 000,00   

  80104 4220     15 000,00   

851 85111 6220     10 000,00   

855 85516 4220     25 000,00   

926 92601 6050 1 049 960,00       

RAZEM 1 110 960,00 0,00 121 000,00 0,00 

 

Budżet powiatu 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.000,00 zł, w tym: 

 dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 

10.000,00 zł z tytułu wpływu udziałów w podatku od osób fizycznych  (pismo Ministra 

Finansów ST3.4753.10.2022)0 

 dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 45.000,00 zł z tytułu wpływu środków z rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów 

ST3.4751.38.2022.10pm 

      Zmniejsza się Zwiększa się   

        w tym:   w tym: 

Dz. Rozdz. § Ogółem 
zadania z zakresu 

administracji rządowej 
Ogółem 

zadania z zakresu 

administracji rządowej 

756 75622 0010     10 000,00   

758 75801 2920     45 000,00   

RAZEM   0,00 0,00 55 000,00 0,00 
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2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88.000,00 zł w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 

w tym: 

 wydatki bieżące ZSGE 10.000,00 zł 

 dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 78.000,00 zł 

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.000,00 zł w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 

w tym: 

 wydatki bieżące na doposażenie pracowni krawieckiej w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego 45.000,00 zł 

 dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 78.000,00 zł 

      Zmniejsza się Zwiększa się   

        w tym:   w tym: 

Dz. Rozdz. § Ogółem 
zadania z zakresu 

administracji rządowej 
Ogółem 

zadania z zakresu 

administracji rządowej 

801     88 000,00   123 000,00   

  80115   10 000,00   45 000,00   

    4240     45 000,00   

    4260 10 000,00       

  80116   38 000,00   78 000,00   

    2540 38 000,00       

    2590     78 000,00   

  80117 2540 6 000,00       

  80120 2540 20 000,00       

  80151 2540 14 000,00       

RAZEM 88 000,00 0,00 123 000,00 0,00 

 

4. § 2 otrzymuje brzmienie w treści: 

„1. Deficyt w wysokości 20.629.994,64 zł zostanie sfinansowany niewykorzystanymi 

środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu „Laboratoria 

przyszłości”, środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki 

rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii, 

środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, emisją 

papierów wartościowych oraz wolnymi środkami na rachunkach bankowych.” 
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Ponadto zmienia się stany wyjściowe planu dochodów bieżących oraz wydatków 

bieżących w części gminnej w związku z wydaniem Zarządzenia nr 178/2022 Prezydenta 

Miasta Konina z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta 

Konina.  

 


