UCHWAŁA Nr 781
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2018-2021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), oraz § 2 i 3 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz.92) - Rada Miasta Konina uchwala,
co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr 648 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 zmienionej uchwałą w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021: Nr 662 Rady Miasta
Konina z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 678 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku,
Nr 684 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku, Nr 704 Rady Miasta Konina z dnia 25
kwietnia 2018 roku, Nr 720 Rady Miasta Konina z dnia 14 maja 2018 roku, Nr 726 Rady Miasta
Konina z dnia 6 czerwca 2018 roku, Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku,
Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 17 lipca 2018 roku - wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 obejmującym „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na
lata 2018-2021” dokonuje się następujących zmian:
pozycję 11.3.1 (wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4
ustawy) w roku:
2018 zmniejsza się o kwotę 6.017,18 zł do kwoty 40.909.789,75 zł,
2019 zwiększa się o kwotę 1.915.068,23 zł do kwoty 56.320.176,73 zł,
2020 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 43.350.515,08 zł
,
pozycję 11.3.2 (wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt
4 ustawy) zwiększa się w roku
2018 o kwotę 21.410,00 zł do kwoty 41.943.061,17 zł
2019 o kwotę 532.239,00 zł do kwoty 48.332.454,42 zł
Załącznik obejmujący „Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata
2018-2021” otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 obejmującym „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta
Konina”
dokonuje się zmian w pkt. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne
niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)
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dodaje się przedsięwzięcia
wydatki bieżące
„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem
i ochroną Mini ZOO ”.
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady
finansowe 2.450.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 2.050.000,00 zł, w 2020 roku
400.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.450.000,00 zł.
wydatki majątkowe
„Mini Uzdrowisko-Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)”.
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady
finansowe 500.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku 20.010,00 zł, w 2019 roku 479.990,00
zł. Limit zobowiązań 500.000,00 zł.
dokonuje się zmian na przedsięwzięciach
wydatki bieżące
„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem
i ochroną Mini ZOO” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się
- łączne nakłady finansowe o kwotę 140.948,95 zł do kwoty 2.223.851,05 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 6.017,18 zł do kwoty 1.958.782,82 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 134.931,77 zł do kwoty 265.068,23 zł
- limit zobowiązań o kwotę 2.364.800,00 zł do kwoty 0,00 zł.
wydatki majątkowe
„Nabycie nieruchomości gruntowych” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie)
zwiększa się
- łączne nakłady finansowe o kwotę 53.649,00 zł do kwoty 2.041.443,30 zł,
- limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.400,00 zł do kwoty 781.764,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 52.249,00 zł do kwoty 381.249,00 zł
- limit zobowiązań o kwotę 53.649,00 zł do kwoty 1.128.342,30 zł.
W związku z powyższymi zmianami:
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.862.700,05 zł do kwoty
406.789.522,98 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 2.309.051,05 zł do kwoty 286.355.689,69 zł
wydatki majątkowe o kwotę 553.649,00 zł do kwoty 120.433.833,29 zł
- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 15.392,82 zł do kwoty
82.852.850,92 zł, z tego:
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.017,18 zł do kwoty 40.909.789,75 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 21.410,00 zł do kwoty 41.943.061,17 zł
- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 2.447.307,23 zł do kwoty
104.652.631,15 zł, z tego:
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wydatki bieżące o kwotę 1.915.068,23 zł do kwoty 56.320.176,73 zł,
wydatki majątkowe o kwotę 532.239,00 zł do kwoty 48.332.454,42 zł
- limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty
66.758.168,91 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 43.350.515,08 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 638.849,00 zł do kwoty 378.559.166,97 zł,
z tego:
na wydatki bieżące o kwotę 85.200,00 zł do kwoty 270.577.529,00 zł
na wydatki majątkowe o kwotę 553.649,00 zł do kwoty 107.981.637,97 zł
Załącznik obejmujący „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina” otrzymuje
brzmienie w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke

