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UZASADNIENIE 

do ZARZĄDZENIA  Nr  53/2019 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 5 kwietnia 2019 roku 

 

 

Budżet gminy 

 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 447.109 zł z tytułu dotacji celowych, w tym: 

-dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa o 87.109 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do 

Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku (Krajowe Biuro 

Wyborcze Delegatura w Koninie DKN-803-4/19, zadanie z zakresu administracji rządowej) 

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 360.000 zł, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2019.8) 

 

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  85.879 zł w tym:  

-dz.750 – Administracja publiczna o 76.093 zł, w tym 

* wydatki bieżące o 60.000 zł 

* wydatki majątkowe o 16.093 zł na zadaniu pn.: „Zakup i montaż terminali do głosowania  

i prowadzenia debat w sali sesyjnej budynku przy ul. Wiosny Ludów 6” 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.186 zł w tym: 

* wydatki bieżące jednostek oświatowych o 5.221 zł 

* wydatki majątkowe o 1.965 zł na zadanie pn.: „Zakup zmywarki komputerowej dla SP nr 3” 

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 2.500 zł – wydatki bieżące na realizację zadań określonych w 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (UM w Koninie) 

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100 zł – wydatki bieżące w 

ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019 

        

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  532.988 zł w tym: 

-dz.750 – Administracja publiczna o 76.093 zł – wydatki bieżące 

-dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa o 87.109 zł – wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku (Krajowe 

Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie DKN-803-4/19, zadanie z zakresu administracji 

rządowej) 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.186 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych 

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 2.500 zł – wydatki bieżące na realizację zadań określonych w 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Szkoła Podstawowa nr 4) 

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100 zł – wydatki bieżące w 

ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019 

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 360.000 zł - dofinansowanie świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2019.8) 
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Budżet powiatu 

 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł w dz.710 – Działalność usługowa z tytułu 

dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta 

Konina (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.109.2019.7) 

 

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.605,89 zł w dz.801 – Oświata i wychowanie – 

wydatki bieżące jednostek oświatowych (w tym 5.502,89 zł w ramach EFS WRPO na lata 

2014-2020 projekt pt.: „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej 

w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowany przez ZSGE) 

 

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.605,89 zł w tym: 

-dz.710 – Działalność usługowa o 5.000 zł – wydatki bieżące PINB dla miasta Konina 

(zadanie z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-

I.3111.109.2019.7) 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 7.605,89 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych  

(w tym 5.502,89 zł w ramach EFS WRPO na lata 2014-2020 projekt pt.: „Kadry przyszłości – 

tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 

realizowany przez ZSGE) 

 

 

 

      Prezydent Miasta Konina 

 

                                                                                                         Piotr Korytkowski 


