AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KONINA do Druku nr 22
(projekt WPF na lata 2019-2022)

W Załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 dokonuje się zmian zgodnie z załączonym Zestawieniem.
W Załączniku nr 2
Dokonuje się zmian na przedsięwzięciach:
pkt. 1.1.1. – wydatki bieżące
„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata
2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
(jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 33.044,07 zł do kwoty 154.401,46 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 33.044,07 zł do kwoty 102.871,46 zł,
„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz
udostępnianie elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na
lata 2014-2020 (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 9.766,00 zł do kwoty 2.147.330,95 zł,
pkt. 1.1.2. – wydatki majątkowe
„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie)
zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 594.440,00 zł do kwoty 38.431.534,11 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 594.440,00 zł do kwoty 11.661.042,31 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 594.440,00 do kwoty 695.040,00 zł.
„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2014-2020 (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 13.211.627,32 zł do kwoty 60.168.357,40 zł,
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- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 7.503.513,83 zł do kwoty 34.763.827,79 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 5.708.113,49 zł do kwoty 24.430.710,11 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 13.211.627,32 zł do kwoty 59.194.537,90 zł.
pkt. 1.3.1. – wydatki bieżące
„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019” (jednostka realizująca
Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.877,49 zł do kwoty
1.265.982,51 zł.
„Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się
własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt
podziału działek” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 344.421,00 zł do kwoty 3.158.059,35 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 74.000,00 zł do kwoty 560.800,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 135.210,50 zł do kwoty 694.708,85 zł,
- limit wydatków w 2021 roku o kwotę 135.210,50 zł do kwoty 554.810,50 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 344.421,00 zł do kwoty 2.210.319,35 zł.
„Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych” (jednostka
realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” ” (jednostka realizująca Urząd Miejski w
Koninie) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 34.587.048,72 zł.
„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Konina” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 103.100,00 zł do kwoty 168.000,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 27.285,00 do kwoty 50.000,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 98.530,00 do kwoty 118.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 168.000,00 zł do kwoty 168.000,00 zł.
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„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini
ZOO” (okres realizacji 2018-2020, jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 143.000,00 zł do kwoty 2.593.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 143.000,00 zł do kwoty 2.193.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 143.000,00 zł do kwoty 2.593.000,00 zł.
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie)
zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 126.619,62 zł do kwoty 734.105,37 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 42.206,54 zł do kwoty 244.701,79 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 42.206,54 zł do kwoty 244.701,79 zł,
- limit wydatków w 2021 roku o kwotę 42.206,54 zł do kwoty 244.701,79 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 126.619,62 zł do kwoty 734.105,37 zł.
pkt. 1.3.2. – wydatki majątkowe
„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak
Piastowski” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 268.950,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 254.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 254.000,00 zł.
„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od
skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze
ścieżką rowerową” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 29.520,00 zł do kwoty 60.270,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 29.520,00 zł do kwoty 60.270,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 29.520,00 zł do kwoty 60.270,00 zł.
„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją
linii kolejowej E-20” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 13.211.627,32 zł do kwoty 66.788.372,68,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 7.503.513,83 zł do kwoty 22.496.486,17 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 5.708.113,49 zł do kwoty 44.291.886,51 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 13.211.627,32 zł do kwoty 66.788.372,68 zł.
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Dodaje się przedsięwzięcia
pkt. 1.3.1. – wydatki bieżące
„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego wraz z edukacją prawną”.
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”.
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.
Usuwa się przedsięwzięcia
pkt. 1.3.2. – wydatki majątkowe
„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie”.
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.
„Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”.
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe
200.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 178.738,00 zł. Limit zobowiązań 178.738,00 zł.

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski
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