AUTOPOPRAWKA
Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 694
(zmiany w budżecie miasta Konina na 2018 rok)

Budżet gminy
1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.483.152,26 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 11.840 zł
z tytułu podatku od środków transportowych.
-dz.758 – Różne rozliczenia o 2.471.312,26 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2017 na zadaniu „Budowa drogi - łącznik od ul.
Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.
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2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 764.522 zł, w tym:
-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 650.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wniesienie
wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej
nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie”
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.522 zł, w tym:
*wydatki bieżące SP nr 12
22 zł
*wydatki inwestycyjne o 4.500 zł na zadaniu pn. „Zakup taboretu elektrycznego dla
Przedszkola nr 12” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6060 na § 4210)
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000 zł - wydatki inwestycyjne
na zadaniu pn. „Zakup i montaż kontenera biurowego do schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a”
-dz.926 – Kultura fizyczna o 100.000 zł - wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.
„Modernizacja dwóch szatni na sali sportowej przy ul. Dworcowej 2a w Koninie”.
3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 776.362 zł, w tym:
-dz.600 – Transport i łączność o 11.840 zł - koszty podatku od środków transportowych
-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 650.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wniesienie
wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w
Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze,
parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb
Starówka”
1

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.522 zł, w tym:
*koszty postępowania sądowego 22 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego
w Koninie Sygnatura akt IC.535/15 (SP nr 12)
*zakup taboretu elektrycznego dla Przedszkola nr 12 (zmiana klasyfikacji budżetowej
z § 6060 na § 4210)
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10.000 zł – wydatki bieżące
-dz.926 – Kultura fizyczna o 100,000 zł – zakup usług remontowych MOSiR.
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Budżet powiatu
1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500 zł w dz.854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza - wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Zakup zmywarki kapturowej do
naczyń”.
2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.475.812,26 zł, w tym:
-dz.600 – Transport i łączność o 2.471.312,26 zł - wydatki inwestycyjne na realizację projektu
pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wkład własny –
środki z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017)
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Zaproponowane zmiany są niezbędne celem zapewnienia prawidłowości przepływów
finansowych na zadaniu finansowanym ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki na ww. zadaniu powinny być realizowane z
wyodrębnionych rachunków bankowych przeznaczonych do obsługi Projektu.
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.500 zł –wydatki bieżące Bursy Szkolnej nr 1.
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W uzasadnieniu do projektu uchwały w części dotyczącej wydatków powiatu
w dz.600 – Transport i łączność dodaje się zapis:
„W budżecie miasta w planie wydatków na 2018 rok w dz. 600 rozdz.60015 § 4270 –
zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł na zadanie „Remont mostu nad zalewem rzeki
Warty w Koninie”.

Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki
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