UZASADNIENIE
do Projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 22 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Budżet gminy
1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000 zł w dz. 801 – Oświata i wychowanie –
dochody własne Przedszkola nr 14 (zmiana klasyfikacji budżetowej)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.437.084,39 zł, w tym:
-dz.758 – Różne rozliczenia o 2.433.084,39 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie
wygasły z upływem 2019 roku
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.000 zł z tytułu dochodów własnych Przedszkola nr 14
(zmiana klasyfikacji budżetowej)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł w dz.600 – Transport i łączność –
wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 240.000 zł w dz.926 – Kultura fizyczna – wydatki
majątkowe MOSiR na zadaniu: Modernizacja pomostu żeglarskiego nr 1 Miejskiego Ośrodka
Wypoczynkowego „Przystań Gosławice”

Budżet powiatu
1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 819.530 zł w dz. 600 – Transport i łączność z tytułu
wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ulicy
Żwirki i Wigury w Koninie”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.006.836,31 zł w dz.600 – Transport i łączność z
tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”
realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.345.205,46 zł, w tym:
-dz.600 – Transport i łączność o 1.327.131,85 zł, w tym:
* wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 100.000 zł
* wydatki majątkowe 1.227.131,85 zł na zadaniu: „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w
Koninie”
-dz.758 – Różne rozliczenia o 18.073,61 zł – rezerwa celowa inwestycyjna
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.025.596,16 zł w dz.600 – Transport i łączność,
w tym na:
* wydatki majątkowe na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”
realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich 5.625.596,16 zł
* wydatki bieżące na remont ulicy Przemysłowej w Koninie – etap III 400.000 zł
W budżecie miasta Konina na 2020 rok w dziale 600, rozdziale 60015, §4270 na zadanie
„Remont ulicy Przemysłowej w Koninie – etap III” planuje się przeznaczyć kwotę 1.000.000
zł.
Prezydent Miasta Konina
/-/ Piotr Korytkowski

