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AUTOPOPRAWKA 

Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 955 

(zmiany w budżecie miasta Konina na 2023 rok) 

 

Budżet gminy 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł w dz. 756 – Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa 

drogowego 

      Zmniejsza się Zwiększa się   

        w tym:   w tym: 

Dz. Rozdz. § Ogółem 
zadania z zakresu 

administracji rządowej 
Ogółem 

zadania z zakresu 

administracji rządowej 

756 75618 0490     60 000,00   

RAZEM   0,00 0,00 60 000,00 0,00 

 

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 650.000,00 zł w dz. 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska - wydatki majątkowe na zadanie „Budowa sieci 

tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo - biegową - etap I” 

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.374.795,79 zł w dz. 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego - wydatki majątkowe  na realizację w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, 

zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” 

realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie, w tym ze środków: 

 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 476.300,48 zł 

 własnych 898.495,31 zł 

      Zmniejsza się Zwiększa się   

        w tym:   w tym: 

Dz. Rozdz. § Ogółem 
zadania z zakresu 

administracji rządowej 
Ogółem 

zadania z zakresu 

administracji rządowej 

900 90095 6050 650 000,00       

921 92120       1 374 795,79   

    6109     476 300,48   

    6589     898 495,31   

RAZEM 650 000,00 0,00 1 374 795,79 0,00 
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Budżet powiatu 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł w dz. 756 – Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa 

drogowego 

       Zmniejsza się Zwiększa się   

        w tym:   w tym: 

Dz. Rozdz. § Ogółem 
zadania z zakresu 

administracji rządowej Ogółem 
zadania z zakresu 

administracji rządowej 

756 75618 0490     60 000,00   

RAZEM   0,00 0,00 60 000,00 0,00 

 

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów 

budżetu miasta Konina na 2023 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 

604.795,79 zł, w tym z tytułu: 

 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 476.300,48 zł 

 wolnych środków na rachunkach bankowych 128.495,31 zł. 

 

 

 


