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Uchwała Nr119/XIII/08 
 

Rady Gminy Konopiska 
 

z dnia   18 stycznia 2008r 
 
w sprawie: uchwalenia bud Ŝetu Gminy na 2008 rok. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit.”d” i lit. „ i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm)  oraz  art. 165, art. 173, 
art.184, art. 188  ust. 2 i  art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.): 

Rada Gminy Konopiska uchwala,  co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Dochody budŜetu Gminy w wysokości 24.333.967 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1; 
    w tym: 
    - dochody bieŜące w wysokości 19.352.046 zł 
    - dochody majątkowe w wysokości 4.981.921 zł. 

                                                            
            § 2 

 
1. Wydatki budŜetu Gminy Konopiska w wysokości 25.696.456 zł zgodnie z   

załącznikiem Nr 2. 
      - z wydatków o których mowa  w ust. 1 przeznacza się na: 

- wydatki bie Ŝące – kwotę 18.748.384 zł, 
z tego na:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 10.232.688 zł. 
           

- wydatki maj ątkowe -  kwotę 6.948.072 zł wg załączników Nr 2 i 6. 
 

-   
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach    2008 – 2010     
    zgodnie z załącznikiem nr 16.   
 

§ 3 
 

Uchwala się deficyt  budŜetu Gminy w wysokości 1.362.489 zł, który zostanie pokryty kwocie  
z planowanych do zaciągnięcia w roku 2008 poŜyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 
1. 

§ 4 
 

1.Ustala się przychody w łącznej kwocie 2.036.837 wykazane w załączniku nr 1;  
   w tym: 
   - poŜyczki w kwocie  462.000,00 zł 
   - kredyty w kwocie 1.574.837 zł. 
             

 § 5 
 

1. Ustala się rozchody   w kwocie 674.348,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.  
 
 § 6 
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W budŜecie na rok 2008 tworzy się rezerwy  w kwocie ogółem 278.432 zł, w tym : 
- rezerwę ogólną w wysokości      266.000 zł 
-  rezerwę celową na potrzeby sołectw  w wysokości  10.432 zł;  
-  rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w   kwocie  2.000 zł. 
    

    § 7 
Ustala się: 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji   
     rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z  
     załącznikiem  nr 7 .  
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, wykonywane z   
    dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8. 
3. Kwota dochodów  budŜetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych 

jednostkom samorządu terytorialnego do odprowadzenia w roku 2008 zgodnie z 
załącznikiem nr 9. 

4.  Plan dotacji przewidzianych do pozyskania dla budŜetu Gminy w roku 2008, zgodnie z 
zawartymi porozumieniami, wykazane w załączniku nr 10. 

 
      § 8 

 
1. Określa się dochody budŜetu w kwocie 150.000 zł z tytułu wydawania  
     zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych i  wydatki na realizację zadań   
     określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów   
     alkoholowych  – w kwocie 150.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13. 
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań przeciwdziałania   
      narkomanii. 

      § 9  
 
Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 335.000 zł dla rachunków  dochodów 
własnych jednostek budŜetowych: dochody – 335.000 zł; wydatki – 335.000 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 14. 

      § 10 
 
Z budŜetu Gminy udziela się dotacji: 
 
1)  - na zadania bieŜące w kwocie łącznej  505.812 zł, w tym dla organizacji pozarządowych i  
       stowarzyszeń na realizację zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i  
       sportu – 145.000,00 zł oraz dla samorządowej instytucji kultury – 152.000,00 zł. 
2)  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – w kwocie łącznej 336.373 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11. 
                                                               § 11 
 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w wysokości : 
1.1 przychody  w wysokości 445.700 zł 
1.2. wydatki w kwocie 445.700 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 
                                                                 § 12 
 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 

1. Zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  budŜetu do wysokości  
1.000.000 zł.  

2. Zaciągania zobowiązań:  
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a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na 
programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub 
bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z 
kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w zawartych 
porozumieniach; 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania  Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009 
lub latach następnych. 

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieŜących z wyłączeniem przeniesień między 
działami. 

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień 
między działami. 

5. Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w wybranych 
przez siebie bankach. 

 
§ 13 

 
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na 
koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem  nr 4 i 5. 

 
                                                                § 14 

 
Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budŜetu do zapewnienia maksymalnej staranności 
przy realizacji wydatków budŜetowych oraz oszczędnego i celowego gospodarowania 
środkami budŜetowymi. 
 

 § 15 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 14 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 
roku.        
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DOCHODY I PRZYCHODY  BUDśETU GMINY KONOPISKA  
NA ROK 2008 

Załącznik Nr 1do 
BudŜetu Gminy 

Konopiska na rok 
2008 

Dział    Treść 
Plan dochodów 

na 2008 rok 
1 2 3 

   
020 Leśnictwo 2.000 

  w tym:   
 - dochody bieŜące 2.000 
  z tego:  
 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych jst 2.000 
      

600 Transport i ł ączno ść 1.871.921 
  w tym:   
 - dochody bieŜące – z opłat pobieranych przez jst 10.000 
 z tego:  
 Drogi publiczne gminne 10.000 
   
 - dochody majątkowe 1.861.921 
 z tego:  
  Drogi publiczne wojewódzkie 1.780.921 

 
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy     
  inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1.780.921 

   
  Drogi wewnętrzne 81.000 

 
- w tym dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów   
  realizacji inwestycji  - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych 81.000 

     
700 Gospodarka mieszkaniowa 3.227.100 

  w tym:  
 - dochody bieŜące,  427.100 
 z tego:  
 opłaty za zarząd, uŜytkowanie wieczyste  7.100 
 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych jst 420.000 
   
 - dochody majątkowe 2.800.000 
 z tego:  

  
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości 2.800.000 

     
750 Administracja publiczna 72.936 

  w tym:  
 - dochody bieŜące 72.936 
 z tego:  
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 1.000 
  - wpływy z usług  10.000 
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.115 

  
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań 
   bieŜących  z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami 60.821 
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           z tego na:  
  zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 49.200 
  zadania nadzorowane przez Wydz.Zarządzania Kryzysowego  i Ochr.Ludności 2.900 
  zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego 8.721 
     

751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

1.732 

  w tym:  
 - dochody bieŜące 1.732 
 z tego:  

  
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
   administracji rządowej zleconych gminom ustawami 1.732 

   
754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 10.800 

  w tym:  
 - dochody bieŜące 10.800 
 z tego:  

 
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie  
  porozumień (umów) między jst 10.800 

   

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych jednostek nie 
posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 8.041.263 

   
  w tym:  
 - dochody bieŜące 8.041.263 
 z tego:  
   
  podatek dochodowy od osób fizycznych 4.907.991 
      
  podatek dochodowy od osób prawnych 24.991 
     
  podatek od nieruchomości 2.117.810 
     
  podatek rolny 140.239 
     
  podatek leśny 37.865 
     
  podatek od środków transportu 263.581 
     
  podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 18.000 
     
  podatek od spadków i darowizn 41.650 
     
  wpływy z opłaty skarbowej 65.520 
     
  podatek od czynności cywilno - prawnych 218.843 
     
  wpływy z opłaty targowej 500 
   
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 37.673 
   
  odsetki 16.600 
     
  wpływy z opłat za wydawanie  zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 150.000 
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758 RóŜne rozliczenia - subwencje    7.250.199 
  w tym:  
 - dochody bieŜące 7.250.199 
 z tego:  
  część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 5.588.323 
     
   część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.661.876 
   

801 Oświata i wychowanie 147.333 
   w tym:  
 - dochody bieŜące 147.333 
 z tego:  

 - dotacje celowe  otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie  
  porozumień (umów) między jst – (Program „matematyka kluczem do sukcesu…”) 147.333 

 w tym:  
 - Szkoły Podstawowe 115.443 
 - Gimnazja 31.890 
   

852 Pomoc społeczna 2.731.443 
  w tym:  
 - dochody bieŜące 2.731.443 
 z tego:  
 wpływy z róŜnych dochodów 10.380 
  wpływy z usług 3.113 

  
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z  
   zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

2.512.800 

  
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację  własnych zadań  
   bieŜących gmin 

205.150 

   
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 657.240 

  w tym:  
 - dochody bieŜące  
 z tego:  
  - gospodarka ściekowa i ochrona wód 195.000 
       w tym:      

        otrzymane spadki i darowizny w postaci pienięŜnej     195.000 
  - gospodarka odpadami  462.240 

       w tym:   
                  wpływy z usług 462.240 
   

926 Kultura fizyczna i sport 320.000 
 w tym:  
 - dochody majątkowe 320.000 

 
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy     
  inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 320.000 

   

                                     DOCHODY RAZEM: 24.333.967 

  
                                   
                                           PRZYCHODY :   2.036.837 

952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym 2.036.837 
   

  
DOCHODY + PRZYCHODY: 26.370.804 
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Załącznik Nr 2 do 
BudŜetu Gminy 

Konopiska na rok 
2008 

   

  

 
 
 

WYDATKI I ROZCHODY BUDśETU GMINY KONOPISKA NA ROK 
2008 

 
 

    

Dział Rozdział Treść plan wydatków na 
2008 rok 

1 2 3 4 

        
010   Rolnictwo i łowiectwo 60.350 

       
  01030 Izby Rolnicze 2.850 
    w tym:  
       - wydatki bieŜące – wpłaty  gmin na rzecz izb rolniczych 2.850 
    
 01095 Pozostała działalność 57.500 
  w tym:  
      - wydatki inwestycyjne 55.000 
       - wydatki bieŜące 2.500  
    

600   Transport i ł ączno ść 3.253.321 
       
  60004 Lokalny transport zbiorowy 93.000 
    w tym:  
           - wydatki bieŜące 93.000 

    
           w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu  na zadania   
                       bieŜące realizowane na podstawie porozumień 

15.000 

    
 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.780.921 
  w tym:  
      - wydatki inwestycyjne 1.780.921 
    
  60014 Drogi publiczne powiatowe 287.900 
    w tym:  
        - wydatki inwestycyjne 287.900 

    

            w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu  na zadania   
                        inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
                        (umów) między jst 287.900 

    
  60016 Drogi publiczne gminne             926.000 
    w tym:   
           -  wydatki bieŜące 481.000 
             z tego: na wynagrodzenia bezosobowe  2.500 
           -  wydatki inwestycyjne 445.000 
       
  60017 Drogi wewnętrzne 165.500 
    w tym:  
          -  wydatki inwestycyjne 165.500 
       

700   Gospodarka mieszkaniowa 1.089.100 
       
  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 873.300 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 289.300 
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             z tego: na wynagrodzenia bezosobowe 1.000 
           -  wydatki inwestycyjne 584.000 
    
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 215.800 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 215.800 
    

710   Działalno ść usługowa 80.500 
        
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80.000 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 80.000 
               z tego: na wynagrodzenia bezosobowe 79.000 
    
 71035 Cmentarze 500 
  w tym:  
       - wydatki bieŜące 500 
       

750   Administracja publiczna 2.572.078 
       

zl. 75011 Urzędy wojewódzkie 60.821 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 60.821 
                         z tego:   
                         - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.820 
       

wł. 75011 Urzędy wojewódzkie 109.529 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 109.529 
                       z tego:  

    
                     - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 

78.329 

       
  75022 Rady Gmin 116.300 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 116.300 
       
  75023 Urzędy Gmin 2.156.928 
    w tym:   
         - wydatki bieŜące 2.130.883 
                         z tego:  

    
                     - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 

1.677.853 

    
        -  wydatki inwestycyjne 26.045 

  

            w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu  na zadania   
                        inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
                        (umów) między jst 

26.045 

    
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120.000 
  w tym:  
       - wydatki bieŜące 120.000 
                       z tego: wynagrodzenia bezosobowe 7.000 
    
  75095 Pozostała działalność 8.500 
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    w tym:   
         - wydatki bieŜące 8.500  
      

751   Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 1.732 
       
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.732 
    w tym:   
         - wydatki bieŜące 1.732 
                         z tego:  

    
                     - na pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 

1.732 

       
754   Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 155.000 

    
 75405 Komendy powiatowe Policji 20.000 
     w tym:  
        -  wydatki bieŜące 20.000 
                       z tego:  

  
 - dotacje celowe z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych    
   do sektora finansów publicznych  

20.000 

    
 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 15.000 
   w tym:  
       -  wydatki inwestycyjne 15.000 
                       z tego:  

  

 - dotacje celowe przekazane dla powiatu  na zadania   
   inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)  
   między jst 

15.000 

    
  75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 109.200 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 109.200 
                          z tego:  

    
                     - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 

12.931 

    
 75414 Obrona cywilna 10.800 
  w tym:  
       - wydatki bieŜące 10.800 
                       z tego:  

  
                     - pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 

10.100 

    

756 
  

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i in. nie  posiadaj. 
osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 

84.000 

    w tym:  
    
         - wydatki bieŜące 84.000 
                         z tego:  
                         - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 82.000 
       

757   Obsługa długu publicznego 65.000 
       
  75702 Obsługa papierów wartościowych,, kredytów i poŜyczek j.s.t. 65.000 
              w tym:  
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        - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów       
         wartościowych oraz od krajowych poŜyczek i kredytów 

65.000 

    
758   RóŜne rozliczenia 278.432 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe 278.432 
    w tym:  
         - rezerwa ogólna 266.000 
         - rezerwy celowe: 12.432 
            z tego:       na potrzeby  sołectw 10.432 
                              na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 2.000 
    

801   Oświata i wychowanie 9.667.522 
       
  80101 Szkoły podstawowe 5.168.119 
  w tym:  
          -  wydatki bieŜące 4.638.119 
                              z tego:  

    
                     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 

3.724.006 

    
       -  wydatki inwestycyjne 530.000 
    
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 101.875 
  w tym:  
        -  wydatki bieŜące 101.875 

  
                     -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 

90.444 

       
  80104 Przedszkola 1.289.254 
    w tym:   
         - wydatki bieŜące 1.289.254 

               z tego:  

    
                     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 

1.089.458 

  w tym:  

  
        - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące  
          realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 14.400 

       
  80110 Gimnazja 2.421.830 
    w tym:  
         -  wydatki bieŜące 2.421.830 
                 z tego:  

    
                     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 

2.017.905 

  w tym:  

  
        - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące  
          realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9.412 

       
  80113 DowoŜenie uczniów do szkół 252.562 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 92.562 
                   z tego:  

    
                     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 63.874 

    
       -  wydatki inwestycyjne 160.000 
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  80114 Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół 366.732 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 366.732 
                   z tego:  

    
                     -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 311.752 

    
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.000 
  w tym:  
       - wydatki bieŜące 20.000 
    
 80195 Pozostała działalność 47.150 
  w tym:  
       - wydatki bieŜące 47.150 
                 z tego:  
  PFRON, program: Uczeń na wsi – pomoc niepełnosprawnym 47.150 
       

851   Ochrona zdrowia 302.000 
    
 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 150.000 
  w tym:  
       - wydatki bieŜące 150.000 
                 z tego:  

  

       - dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek  
          zaliczanych do sektora finansów publicznych ( dla    
          samodzielnego publicznego  zakładu opieki zdrowotnej ) 

150.000 

    
 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000 
  w tym:  
       - wydatki bieŜące 2.000 
    
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150.000 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 150.000 
                     z tego:  

    
                          - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od  
                           wynagrodzeń 

43.600 

       
852   Pomoc społeczna 3.298.173 

       

zl 85212 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.420.654 

  w tym:  
       - wydatki bieŜące 2.420.654 
                            z tego:  
                             - świadczenia społeczne  2.319.000 
                            - pochodne od wynagrodzeń 77.892 
    

wł 85212 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

29.393 

  w tym:  
       - wydatki bieŜące 29.393 
                            z tego:   
                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.193 
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zl. 85213 
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające 
świadczenia 

10.689 

    w tym:   
         - wydatki bieŜące 10.689 
       

zl. 85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 

128.637 

    w tym:  
         - wydatki bieŜące 128.637 
                          z tego:  
                             - świadczenia społeczne 128.637 
    

wł. 85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 

215.000 

  w tym:  
       - wydatki bieŜące 215.000 
                          z tego:  
                             - świadczenia społeczne 150.000 
 85215 Dodatki mieszkaniowe 5.000 
  w tym:  
       - wydatki bieŜące 5.000 
    

zl. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 128.794 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 128.794 
       
                              z tego:  

    
                     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 

109.939 

       
wł. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 204.100 

    w tym:  
         - wydatki bieŜące 204.100 
                              z tego:  
                              - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 162.900 

    
wł. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82.730 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 82.730 
                              z tego:  
                              -  pochodne od wynagrodzeń 77.230 
    
 85295 Pozostała działalność 73.176 
  w tym:  
       - wydatki bieŜące 73.176 
                            z tego:  
                             - świadczenia społeczne 73.176 
       

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 154.048 
       
  85401 Świetlice szkolne  154.048 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 154.048 
                              z tego:   
                         - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  133.278 
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900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.593.976 
    
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 612.000 
    w tym:  

        -  wydatki inwestycyjne 612.000 
        
  90002 Gospodarka odpadami 448.676 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 441.248 
                            z tego:  

  
                     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 63.932 

      -  wydatki inwestycyjne 7.428 
                       z tego:  

  
    dotacje celowe przekazane dla powiatu  na zadania  inwestycyjne    
    realizowane na podstawie porozum (umów) między jst 7.428 

    
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 18.300 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 18.300 
    
 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50.000 
  w tym:  
       - wydatki bieŜące 50.000 
       
  90013 Schroniska dla zwierząt 5.000 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 5.000 
       
  90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 450.000 
    w tym:  
       - wydatki bieŜące 415.000 
        -  wydatki inwestycyjne 35.000 
    
 90095 Pozostała działalność 10.000 
  w tym:  
       - wydatki bieŜące 10.000 
    

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 801.946 
    
 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 150.000 
  w tym:  
      -  wydatki inwestycyjne 150.000 
    
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 499.946 
    w tym:  
          - wydatki bieŜące 499.946 
              z tego:  

    
                     - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
                       oraz    wynagrodzenia bezosobowe 

228.020 

    
  92116 Biblioteki 152.000 
    w tym:  
         - wydatki bieŜące 152.000 
                              z tego:  
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    - dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 152.000 
       

926   Kultura fizyczna i sport 2.239.278 
       
 92601 Obiekty sportowe       2.094.278 
                    w tym:         
                         -  wydatki inwestycyjne 2.094.278 
    
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 145.000 
                      w tym:             
                            - wydatki bieŜące 145.000 
            z tego:  

  
 - dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji  organizacjom pozarządowym 

145.000 

      

                            Razem wydatki: 25.696.456 
       

                                     Rozchody: 674.348 
       

992   Spłaty otrzymanych kredytów i po Ŝyczek 674.348 
    w tym:   

    
- poŜyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku OSP  
  Rększowice  12.000 

    - poŜyczka z WFOŚiGW na  modernizację kotłowni w ZSP w Kopalni 13.034 

    
- poŜyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec,  
  Rększowice 212.036 

    
- poŜyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w  
  Rększowicach 10.468 

    
- poŜyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w  
  Aleksandrii                                16.955 

  
- poŜyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w  
  Hutkach                                10.431 

    
- poŜyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec,  
  Rększowice – I etap 83.311 

  
- kredyt na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec,  
  Rększowice – II etap 128.015 

  
- kredyt na budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego  
  n.Zalewem Pająk 78.904 

  
- kredyt na budowę chodnika i ścieŜki rowerowej wraz z  
  oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Sportowej  109.194 

    

 
WYDATKI   +   ROZCHODY 

 
26.370.804  
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Załącznik Nr 3  
do  BudŜetu  

Gminy Konopiska  
na rok 2008 

 
ZBIORCZO 

BUDśET GMINY KONOPISKA 
NA ROK 2008 

 
Dział  Nazwa Dochody Wydatki 
010 Rolnictwo i łowiectwo 0 60.350 
020 Leśnictwo 2.000 0 
600 Transport i łączność 1.871.921 3.253.321 
700 Gospodarka mieszkaniowa 3.227.100 1.089.100 
710 Działalność usługowa 0 80.500 
750 Administracja publiczna 72.936 2.572.078 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

1.732 1.732 

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 
PrzeciwpoŜarowa 

10.800 155.000 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

8.041.263 84.000 

757 Obsługa długu publicznego 0 65.000 
758 RóŜne rozliczenia 7.250.199 278.432 
801 Oświata i wychowanie 147.333 9.667.522 
851 Ochrona zdrowia 0 302.000 
852 Pomoc społeczna 2.731.443 3.298.173 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 154.048 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

657.240 1.593.976 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

0 801.946 

926 Kultura fizyczna i sport 320.000 2.239.278 
  

                                      R A Z  E M: 
 

24.333.967 25.696.456 

 Deficyt budŜetu:  -1.362.489 
 Przychody: 2.036.837 0 
 Rozchody: 0 674.348 
    
  

       B U D ś E T     O G Ó Ł E M :  
 

26.370.804 26.370.804 
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Prognozowane kwoty długu Gminy Konopiska na 2008 ro k i lata nast ępne.                                               Załącznik Nr 4 do BudŜetu Gminy Konopiska na rok 2008 
               

Prognozowane kwoty długu na koniec roku Lp. Tytuł  dłuŜny Przewidywana 
kwota długu 

na 31.12.2007 

Kredyty 
zaciągnięte 

w 2008 
roku 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Wyemitowane 
papiery wartościowe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0         

Kredyty 
długoterminowe 

1 105 915 1 574 837 2 364 639 1 891 047 1 536 058 1 299 674 1 063 290 826 906 629 957 472 477 314 997 157 517 0 

BGś 05/06 512 893   433 989 355 085 276 181 197 277 118 373 39 469           

BS 2/06 320 038   192 023 64 008                   

BS 3/06 272 984   163 790 54 597                   

2 

banki   1 574 837 1 574 837 1 417 357 1 259 877 1 102 397 944 917 787 437 629 957 472 477 314 997 157 517 0 

3 Kredyty 
krótkoterminowe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0         

PoŜyczki 
długoterminowe 

4 601 832 462 000 4 705 597 4 157 141 3 620 667 3 084 211 2 560 624 2 098 488 1 636 352 1 174 216 712 080 249 944 0 

WFOŚiGW nr 209/05 13 034                         

WFOŚiGW nr 47/06 24 018   12 018 18 0                 

WFOŚiGW nr 126/06 83 311   0 0                   

WFOŚiGW nr 254/06 89 456 0 79 025 58 385 37 745 17 105 0 0 0 0       

WFOŚiGW nr 252/06 145 124 0 128 169 94 689 61 209 27 729 0 0 0 0       

WFOŚiGW nr 253/06 87 685 0 77 217 57 017 36 817 16 617 0 0 0 0       

4 

WFOŚiGW 4 159 204 462 000 4 409 168 3 947 032 3 484 896 3 022 760 2 560 624 2 098 488 1 636 352 1 174 216 712 080 249 944 0 

5 Przyjęte depozyty                           

6 Prognozowane 
dochody budŜetowe 

    24 333 967 24 455 637 24 577 915 24 600 000 24 600 000 24 600 000 24 600 000 24 600 000 24 600 000 24 600 000 24 600 000 

7 Wymagalne 
zobowiązania 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  a)      jednostek 
budŜetowych 

                          

   b)  pozostałych 
jednostek 

                          

8 Niewymagalne 
zobowiązania 

264 288 0 110 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  a)      jednostek 
budŜetowych 

264 288   110 688                     

   b)  pozostałych 
jednostek 

                          

7 Ogółem  kwota 
zadłu Ŝenia 5 707 747 2 036 837 7 070 236 6 048 188 5 156 725 4 383 885 3 623 914 2 925 394 2 266 309 1 646 693 1 027 077 407 461 0 
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Prognozowane spłaty zobowi ązań Gminy Konopiska na 2008 rok i lata nast ępne                   Załącznik Nr 5 do BudŜetu Gminy Konopiska na rok 2008 

             
Planowane kwoty spłat na lata Lp. Tytuł  spłaty zobowiązań 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Spłata rat kredytów 
długoterminowych 

316 113,00 473 592,00 354 989,00 236 384,00 236 384,00 236 384,00 196 949,00 157 480,00 157 480,00 157 480,00 157 517,00 

Spłata rat kredytów 
długoterminowych w tym: 

316 113,00 473 592,00 354 989,00 236 384,00 236 384,00 236 384,00 196 949,00 157 480,00 157 480,00 157 480,00 157 517,00 

BGś 05/06 78 904,00 78 904,00 78 904,00 78 904,00 78 904,00 78 904,00 39 469,00         
BS 2/06 128 015,00 128 015,00 64 008,00                 
BS 3/06 109 194,00 109 193,00 54 597,00                 

1 

banki   157 480,00 157 480,00 157 480,00 157 480,00 157 480,00 157 480,00 157 480,00 157 480,00 157 480,00 157 517,00 
2 Spłata rat kredytów 

krótkoterminowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spłata rat poŜyczek 
długoterminowych 

358 235,00 548 456,00 536 474,00 536 456,00 523 587,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 249 944,00 

Spłata rat poŜyczek 
długoterminowych w tym: 

358 235,00 548 456,00 536 474,00 536 456,00 523 587,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 249 944,00 

WFOŚiGW nr 209/05 13 034,00                     
WFOŚiGW nr 47/06 12 000,00 12 000,00 18,00 0,00               
WFOŚiGW nr 126/06 83 311,00 0,00 0,00                 
WFOŚiGW nr 254/06 10 431,00 20 640,00 20 640,00 20 640,00 17 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
WFOŚiGW nr 252/06 16 955,00 33 480,00 33 480,00 33 480,00 27 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
WFOŚiGW nr 253/06 10 468,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 16 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

3 

WFOŚiGW nr 67/07 212 036,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 462 136,00 249 944,00 
4 Spłata zobowiązań 153 600,00 110 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Potencjalne kwoty spłat z 

tytułu udzielonych 
poręczeń 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Ogółem 674 348,00 1 022 048,00 891 463,00 772 840,00 759 971,00 698 520,00 659 085,00 619 616,00 619 616,00 619 616,00 407 461,00 
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Załącznik Nr 6  
do BudŜetu Gminy  

Konopiska na rok 2008 

                                          WYKAZ 
INWESTYCJI GMINNYCH 

na rok 2008 
 
 

 
Lp. 

 
Opis zadania 

 
Rozdział  

 
Planowane 

nakłady 
1 2 3 4 
1. Projekty utworzenia świetlic wiejskich 01095 25.000 
2. Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej „Wygodzianka” 01095 10.000 
3. Podczęstochowska strefa aktywności gospodarczej 01095 20.000 
4. Budowa chodnika w ul. Opolskiej w Konopiskach 60013 1.480.921 
5. Budowa chodnika w ul. Śląskiej w Konopiskach 60013 300.000 

6. Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-
Blachownia 60014 87.900 

7. Modernizacja drogi powiatowej ul. Piaskowa w Aleksandrii – 
współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym 60014 100.000 

8. Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Gościnna w 
Aleksandrii - współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym 60014 100.000 

9. Projekt budowy ul. Dolnej w Aleksandrii 60016 30.000 
10. Kontynuacja budowy ul. Sosnowej w Aleksandrii 60016 80.000 
11. Modernizacja drogi gminnej w Jamkach 60016 85.000 
12. Modernizacja drogi gminnej Konopiska-Kijas 60016 100.000 
13. Modernizacja drogi gminnej w Wąsoszu (za rzeką) 60016 150.000 

14. Modernizacja dróg dojazdowych do pól  w Rększowicach, 
Hutkach, Konopiskach wraz z lokalnymi przepustami 60017 135.500 

15. Modernizacja drogi wewnętrznej w Rększowicach (obok OSP 60017 30.000 
16. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 70001 300.000 
17. Projekt budowy mieszkań socjalnych 70001 50.000 
18. Modernizacja budynku Urzędu Gminy 70001 210.000 
19. Modernizacja sieci c.o. w bud.komunalnym w m.Łaziec 66 70001 24.000 
20. E-Powiat – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym 75023 26.045 

21. Dotacja celowa dla Powiatowej StraŜy PoŜarnej na zakup 
sprzętu poŜarniczego 75411 15.000 

22. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Jamkach 80101 200.000 

23. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach 80101 70.000 

24. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach 80101 250.000 

25. Projekty infrastruktury sportowej przy szkołach w Jamkach-
Korzonku, Kopalni i Hutkach 80101 10.000 

26. Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół 80113 160.000 

27. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec, 
Rększowice – II etap 90001 612.000 

28. Dofinansowanie  dla Powiatu na system selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 90002 7.428 

29. Budowa oświetlenia w m.Walaszczyki na odcinku od A-23 do 
początku miejscowości 90015 35.000 

30. Rewitalizacja centrum Konopisk 92105 150.000 
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31. Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w 
Konopiskach n.Zalewem Pająk 92601 900.000 

32. Projekt i rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w 
Konopiskach 92601 627.378 

33. Budowa boiska piłkarskiego ZS im.H.Sienkiewicza w 
Konopiskach Program „Blisko boisko” 92601 566.900 

    
  

                                                             RAZEM :   
 

 
- 6.948.072 
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Załącznik nr  7 

do  BudŜetu 
Gminy Konopiska                                                      

na rok 2008 
 

 Dochody i wydatki 
                    związane z realizacj ą zadań z zakresu administracji 
           rządowej i innych zada ń zleconych gminie ustawami 

 
 

Dział 
Rozdział  

Wyszczególnienie Plan 
dochodów 

Plan 
wydatków 

 
750 

 
75011 

 
Administracja publiczna 
 
Urzędy wojewódzkie 

 
60.821 

 
60.821 

 
60.821 

 
60.821 

 
751 

 
 
 
 

75101 

 
Urzędy naczelnych organów 
władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
 
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

 
1.732 

 
 
 
 

1.732 

 
1.732 

 
 
 
 

1.732 

 
852 

 
85212 

 
 
 
 
 

85213 
 
 
 
 
 
 

85214 

 
Pomoc społeczna 
 
Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
 
Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

 
2.512.800 

 
2.420.654 

 
 
 
 
 

10.689 
 
 
 
 
 
 

81.457 

 
2.512.800 

 
2.420.654 

 
 
 
 
 

10.689 
 
 
 
 
 
 

81.457 

  
Ogółem: 

 

 
2.575.353 

 
2.575.353 
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Załącznik nr  8 

do  BudŜetu 
Gminy Konopiska                                                      

na rok 2008 

 
 Dochody i wydatki 

                      związane z realizacj ą zadań własnych gminy 
                wykonywane z dotacji celowych otrzy manych z bud Ŝetu państwa 

 
 

Dział 
Rozdział  

Wyszczególnienie Plan 
dochodów 

Plan 
wydatków 

 
852 

 
85214 

 
 
 

 
85219 

 
 

85295 

 
Pomoc społeczna 
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  
 
 
Ośrodki pomocy społecznej 
 
 
Pozostała działalność 

 
205.150 

 
47.180 

 
 
 

 
128.794 

 
 

29.176 

 
205.150 

 
47.180 

 
 
 

 
128.794 

 
 

29.176 
  

Ogółem: 
 

 
205.150 

 
205.150 
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Załącznik Nr  9 
do  BudŜetu  

Gminy Konopiska 
na rok 2008 

 
 

Kwota dochodów bud Ŝetu państwa 
związanych z realizacj ą zadań zlecanych  
jednostkom samorz ądu terytorialnego 

do odprowadzenia 
w roku 2008 

 
 
 
 

Dział Rozdz. Wyszczególnienie 

Plan dochodów do 
odprowadzenia do 
budŜetu państwa w 

roku 2008 
1 2 3 4 

    
750  Administracja publiczna 22.300,00 

 

75011 

 
Urzędy Wojewódzkie 
 
Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw 
Obywatelskich i Migracji (dowody osobiste) 
 

 
22.300 

 
                                                        Razem: 

 

 
22.300,00 
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Załącznik Nr 10 

do   BudŜetu 
Gminy Konopiska 

 na rok 2008 
 

 
Plan dotacji 

przewidzianych do  
pozyskania dla   bud Ŝetu 

Gminy w roku 2008 
 

Rozdział  § Opis Kwota 
  Dotacje na zadania bieŜące  
 

75414 
 

 
2320 

 
Dotacje celowe otrzymane z  powiatu na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  
- na zadania z obrony cywilnej 

 
10.800 

 
80101 

 
2318 

 
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jst 
- Program „Matemtyka” 

 
54.454 

 
80101 

 
2319 

 
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień (umów)  między jst 
- Program „Matemtyka” 

 
18.162 

    
  Dotacje na zadania inwestycyjne  
 

60013 
 

6630 
 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa  na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jst 
- budowa chodnika ul. Śląska 

 
 

300.000 

 
60013 

 
6630 

 
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa  na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jst 
- budowa chodnika ul. Opolska 

 
 

1.480.921 
 

92601 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa  na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jst 
- budowa boiska przy SP w Konopiskach 

 
320.000 

   
Ogółem: 

 
2.184.337 
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Załącznik Nr  11 
do   BudŜetu 

Gminy Konopiska 
 na rok 2008 

 
 

Plan dotacji 
udzielanych  z bud Ŝetu 

Gminy Konopiska w roku 2008 
 

Rozdział  § Opis Kwota 
  Dotacje na zadania bieŜące  
 

60004 
 

2320 
 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jst  
- dofinansowanie linii autobusu nr 23 

 
 

15.000 

 
75405 

 
2800 

 
Dotacje celowe z budŜetu dla pozostałych jednostek  
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
- dotacja na wyposaŜenie  dla Komendy Powiatowej Policji 
Posterunek w Blachowni 

 
 

20.000 

 
80104 

 

 
2310 

 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  
- zwrot kosztów dzieci z gminy uczęszczających do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie 
Częstochowa 

 
 

14.400 

 
80110 

 

 
2310 

 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  
- zwrot kosztów dzieci z gminy uczęszczających do 
gimnazjum  specjalnego  w gminie Częstochowa 

 
 

9.412 

 
85121 

 

 
2800 

 
Dotacja celowa z budŜetu dla samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst 
- dotacja na remont i modernizację  Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Konopiskach 

 
 

150.000 

 
92116 

 

 
2480 

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
instytucji kultury 
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 

 
152.000 

 
92605 

 

 
2820 

 
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i 
sportu na terenie gminy 

 
 

145.000 

   505.812 
  Dotacje na zadania inwestycyjne  
 

60014 
 

6620 
 

Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jst 
- budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-
Blachownia 

 
 

87.900 
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60014 

 
6620 

Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jst 
- modernizacja ul. Piaskowej w Aleksandrii 

 
100.000 

 
60014 

 
6620 

Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jst 
- budowa chodnika przy ul. Gościnnej  w Aleksandrii 

 
100.000 

 
75023 

 
6620 

 
Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jst 
- współfinansowanie zadania budowy systemu 
informatycznego E-Powiat Częstochowski 

 
 

26.045 
 
 

 
 

75411 
 

6620 
 

Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jst 
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla Komendy 
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Częstochowie 

 
 

15.000 

 
90002 

 
6620 

 
Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jst 
- dotacja dla powiatu na współfinansowanie Programu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

 
 

7.428 

   336.373 
   

Ogółem: 
 

842.185 
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Załącznik Nr 12 
do   BudŜetu 

Gminy Konopiska 
 na rok 2008 

 
 
 

          Plan dochodów z tytułu wydawania zezwole ń  na sprzeda Ŝ napojów  
     alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi  

 
 

Dział Opis Plan na rok 2008 
  

Dochody 
 

150.000 
 

756 
 
 
 
 
 
 

75618 

 
Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i 
innych jednostek nie posiadaj ących 
osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z 
ich poborem 
 
w tym: 
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na 
podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych 
 

 
 

150.000 
 
 
 
 
 

150.000 

  
Wydatki 

 

 
150.000 

 
851 

 
 
 

85154 

 
Ochrona zdrowia 
 
w tym: 
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 

 
150.000 

 
 
 

150.000 
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Załącznik Nr 13 
 do BudŜetu 

 Gminy Konopiska 
 na rok 2008 

 

PROGRAM  

 ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

2008 ROK 

 

85154     PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   

 
§ Opis Kwota 

 
4110 

 
Składki na ubezpieczenie społeczne 

 
950,00 

 
4120 

 
Składki na Fundusz Pracy 

 
250,00 

 
4170 

 
Wynagrodzenie bezosobowe 

- pracownik punktu konsultacyjnego 
- diety członków komisji 
- wynagrodzenie pełnomocnika, przewodniczącej komisji 
- zajęcia pozalekcyjne w szkołach 
- zajęcia w Centrum Informacji  w Aleksandrii 
- organizacja imprez okolicznościowych 

w ośrodku kultury, przedszkolach, szkołach 
- doŜynki, Dni Konopisk 
- prelekcje dotyczące: „narkomania”, „Przemoc w rodzinie”, 

„alkoholizm” 
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych 

 

 
42.400,00 

6.000 
5.800 
5.800 
17.000 
1.500 
3.000 
 
1.000 
2.000 
 
300 

 
4210 

 
Zakup materiałów i wyposaŜenia:                 
- Nagrody: 
   - konkurs polonistyczny                                                                               
   - konkurs plastyczny „Anioł”                                                                        
   - bilety, zakupy dla dzieci z rodzin patologicznych, niepełnosprawnych 
     (Dzień Dziecka, Dzień Sportu i inne ; 1.700,00 – Aleksandria Dzień  
     Dziecka; 700,00 Rada Sołecka Jamki – Dzień Dziecka; 1.000,00 –  
     pomoc dla dzieci  niepełnosprawnych; 700,00 – przegląd kolęd i  
    pastorałek) 
- DoŜynki, Dni Konopisk 
- Gminne Centrum Informacji 
- materiały biurowe 
- ulotki 
- paczki mikołajkowe 
- Wigilia 
- Uczniowskie Kluby Sportowe 
- Punkt Konsultacyjny 

 
65.200,00 

 
800,00 
800,00 
 
4.100,00 
 
 
 
2.500,00 
3.000,00 
1.500,00 
1.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
8.000,00 
1.500,00 
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- Świetlica środowiskowa 
- uczestnictwo w Programie PEAD (pomoc rodzinom patologicznym)  
- pomoc w organizacji doŜywiania dla dzieci z rodzin z problemami  
   alkoholowymi 

23.000,00 
5.000,00 
 
4.000,00 

 
4240 

  
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 
 Centrum Komputerowo-Informacyjne 
- Centrum Komputerowo Informacyjne w Aleksandrii 
- zakup ksiąŜek 

 
3.500,00 

 
1.500 
2.000 

 
4300 

 
Zakup usług pozostałych 
- program profilaktyczny (gimnazja, szkoły podstawowe) 
- ekspertyzy uzaleŜnionych 
- DoŜynki, Dni Konopisk 
- wypoczynek dzieci (dofinansowanie do wycieczek, Zielona Szkoła) 

 
30.700,00 

7.200 
1.500 
2.000 
20.000 

 
4410 

 
PodróŜe słuŜbowe krajowe 
- zwrot kosztów dojazdów członków komisji 
- zwrot kosztów dojazdów osób uzaleŜnionych do poradni 

 
1.500,00 

1.000 
500 

 
4610 

 
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

 
1.000,00 

 
4700 

 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 
– szkolenia członków komisji, pełnomocnika 

 
3.000,00 

 
4740 

 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

 
1.500,00 

  
                                                                                                   Ogółem: 
 

 
150.000,00 
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Załącznik Nr 14 
do   BudŜetu 

Gminy Konopiska 
                                 na rok 2008 

 DOCHODY I WYDATKI     
  RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH 
                            NA ROK 2008    

 

Dz Rozdz Treść Plan na 
2008 

1 2 3 4 

801   Oświata i wychowanie 305 000,00 

  80101 Szkoły Podstawowe 59 000,00 
    Wpływy z usług 59 000,00 
  80104 Przedszkola 146 000,00 
    Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

41 000,00 

    Wpływy z usług 105 000,00 
  80110 Gimnazja 90 000,00 
    Wpływy z usług 90 000,00 
  80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 10 000,00 
    Wpływy z usług 10 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 0 00,00 

  92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 30 000,00  
    Wpływy z usług  14 000,00 

    Otrzymane spadki, darowizny, zapisy w postaci pienięŜnej  16 000,00 

    DOCHODY RAZEM: 335 000,00 

        

Dz Rozdz Treść Plan na 2008 

1 2 3 4 

801   Oświata i wychowanie 305 000,00 

  80101 Szkoły Podstawowe 59 000,00 
    Wydatki bieŜące 59 000,00 
        
  80104 Przedszkola 146 000,00 
    Wydatki bieŜące 146 000,00 
        
  80110 Gimnazja 90 000,00 
    Wydatki bieŜące 90 000,00 
        
  80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 10 000,00 
    Wydatki bieŜące 10 000,00 
        

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 0 00,00 

  92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 30 000,00  
    Wydatki bieŜące 30 000,00 
        
    WYDATKI RAZEM: 335 000,00 
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Załącznik Nr 15  
do  BudŜetu 

Gminy Konopiska na rok 2008 
 
 
 
    PLAN  PRZYCHODÓW  NA  ROK  2008 
   GMINNEGO FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
            I  GOSPODARKI  WODNEJ    
                                                           GMINY KONOPISKA 
   

                                             Przychody                  kwota 

Saldo początkowe na rok 2008 300.700 

 
Przychody w roku 2008: 
 
- 50% wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów na  
   gminnym składowisku odpadów komunalnych Pałysz 
 

 
 
 

145.000 
 

                                                                        razem przychody :  445.700 
 
 
    PLAN  WYDATKÓW  NA  ROK  2008 
   GMINNEGO FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
            I  GOSPODARKI  WODNEJ 
     GMINY KONOPISKA  
 

                                    Rodzaj przedsięwzięcia                 Kwota 

        
Budowa kanalizacji  sanitarnej w Gminie Konopiska 
Projekt kanalizacji deszczowej w osiedlu Górka w Konopiskach 
Projekt kanalizacji  sanitarnej przy ul. Śląskiej (nowe osiedle) 
Budowa wodociągu ul. Śląska w Konopiskach 
Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego azbestem 
Zakup  nagród na konkursy ekologiczne w placówkach   oświatowych  
            - konkurs na najładniejszy ogródek kwiatowy 

    - konkurs na przodującego rolnika 
Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym pszczół 
Nagrody w konkursie wędkarskim z okazji Dnia Dziecka 
Seminarium nt. ochrony środowiska „Zielono mi” 
Audyt i wykonanie projektu docieplenia SP w Łaźcu 
Budowa systemu nawadniania w centrum Konopisk   
Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla obszaru gminy Konopiska 
Zakup środków ochrony roślin i nawozów 
Opracowanie projektu zintegrowanego wysypiska odpadów 
Badania piezometryczne na składowisku odpadów komunalnych       

 
        168.700 
          20.000 
          20.000 
        100.000 
          34.500 
 
            1.000 
            2.000 
            3.000 
            2.500 
            2.000 
          25.000 
          20.000 
          
          25.000 
          10.000 
          10.000 
            2.000 

                                                                                  razem wydatki :           445.700 

                                                                                 saldo ko ńcowe :  0 
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                                              Wielo letni  Plan  Inwestycyjny  na  lata  2008-2010                                            Załącznik Nr 16  
do  BudŜetu 

Gminy Konopiska na rok 2008 

                                                                                                                         
 

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji Orientacyjny koszt 
zadania 

Źródła 

finansowania 

Lata 

realizacji 
2008 2009 2010 

1. Rewitalizacja centrum Konopisk Konopiska 450.000,00 BudŜet gminy 2008-2010 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

2. 
Budowa hali widowiskowo – 
sportowej w Konopiskach 

Konopiska 3.627.378,00 BudŜet  gminy 2008-2010 627..378,00 1.000.000,00 2.000.000,00 

3. 
Budowa Gminnego Ośrodka 
Rekreacyjno Sportowego w 
Konopiskach 

Konopiska 1.900.000,00 BudŜet  gminy 2008-2010 900.000,00 500.000,00 500.000,00 

4. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
gminie Konopiska 

- Wąsosz, Łaziec, Rększowice 

- Hutki 

2.112.000,00 

2.200.000,00 

BudŜet  gminy 2008-2009 

2009-2010 

612.000,00 1.500.000,00 

200.000,00 

 

2.000.000,00 

5. 
Podczęstochowska strefa 
aktywności gospodarczej 

Gmina Konopiska 60.000,00 BudŜet Gminy 2008-2010 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

6. 

Rozbudowa gminnego 
składowiska odpadów 
komunalnych - system 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych 

Konopiska 1.007.428,00 BudŜet Gminy 2008-2010 7.428,00 500.000,00 500.000,00 

7. 

Budowa i modernizacja 
budynków komunalnych: 

− modernizacja budynku przy 
ul. Sportowej 1 (stara 
gmina) 

− budowa budynków 
socjalnych 

− modernizacja budynku 
Urzędu Gminy 

Gmina Konopiska 

 

 

 

 

600.000,00 

 

500.000,00 

 

310.000,00 

BudŜet Gminy  

 

2008-2009 

 

2008-2009 

 

2008-2009 

 

 

300.000,00 

 

50.000,00 

 

210.000,00 

 

 

300.000,00 

 

450.000,00 

 

100.000,00 
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Objaśnienia  
do  Bud Ŝetu Gminy Konopiska 

na rok 2008 
 
 
PrzedłoŜony projekt Uchwały BudŜetowej Gminy Konopiska na rok 2008 zakłada wykonanie 
dochodów na poziomie 24.333.967 zł; w tym dochody bieŜące  stanowią  79,5% ogółu 
dochodów – tj. kwotę 19.352.046 zł; zaś planowane dochody majątkowe 4.981.921 zł, tj. 
20,5%. Na dochody majątkowe budŜetu składają się planowane wpływy  z tytułu 
przekształcenia  prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.800.000 
zł oraz  dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy  
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia zawartego  na budowę chodników w 
ciągu dróg wojewódzkich ul. Śląska i ul. Opolska w Konopiskach, w łącznej kwocie 
1.780.921 zł oraz 81.000,00 zł dotacji z FOGRiL do budowy dróg dojazdowych do pól w 
gminie. 
 
Wysokość dochodów ustalono uwzględniając: 
-  przewidywane wykonanie poszczególnych tytułów dochodów w roku 2007;  
- wskaźnik inflacji przyjęty do opracowania projektu budŜetu państwa – 2,2%; 
- proponowanych do uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych, 
 

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 
przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 
10.10.2007r. 
 Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Nr FB.I. 3011-648/2/07 z dnia 23.10.2007 r . 
 
Na kwotę dotacji składa się teŜ wynikająca z podpisanej umowy na dofinansowanie zadań 
własnych Gminy ze środków programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i 
wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”. Przewidziana dotacja w roku 2008 stanowi 
72.616 zł. 
 
W kwocie planowanych dochodów ujęto równieŜ dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych gminy w kwocie 420.000 zł . 
 
Przewiduje się wzrost dochodów  z tytułu podatków, opłat lokalnych, a takŜe znaczny wzrost 
udziału Gminy we wpływach podatku dochodowego, szczególnie od osób fizycznych. Wzrost 
dochodów zwiększa się w planie o 327.700 zł.  Wpływ na ten wzrost ma wzrost 
procentowego udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych z 36,22% do 
36,49%. Dla budŜetu gminy oznacza to wzrost planowanych dochodów o 295.527 zł. 
 
W roku 2008  gmina otrzymać ma kwotę  7.250.199 zł subwencji ogólnej, w tym z tytułu 
części wyrównawczej subwencji ogólnej  - 1.661.876 zł, a części oświatowej – 5.588.323 zł. 
Oznacza to dla budŜetu w stosunku do roku 2007 wzrost subwencji  o 430.726 zł. 
 
Wzrasta plan dochodów w rozdziale Gospodarka odpadami. Spowodowane to jest znacznym 
planowanym wzrostem cen – niezaleŜnie od gminy – za składowanie odpadów komunalnych 
na składowisku gminnym w Pałyszu. Oznacza to jednocześnie wzrost wydatków z tytułu 
odprowadzanych opłat za korzystanie ze środowiska, a takŜe zwiększony obowiązkowy 
odpis na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 
Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia oraz w podziale na dochody 
majątkowe i bieŜące budŜetu,  wg podziałki klasyfikacji budŜetowej,  zawiera zał. nr 1 do  
BudŜetu na rok 2008.  
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Przedkładając projekt Uchwały budŜetowej na rok 2008 nie było moŜliwe uwzględnienie 
udziału w dochodach budŜetu gminy środków pochodzących z programów unii europejskiej.  
 
Zakłada się pozyskanie środków unijnych na przestrzeni roku 2008 powodując tym samym 
zwiększenie dochodów budŜetu z jednoczesnym zmniejszeniem potrzeb kredytowych 
Gminy. 
Będzie to jednak moŜliwe dopiero w trakcie realizacji budŜetu. 
 
W budŜecie  na rok 2008 załoŜono przychody w łącznej wysokości 2.036.837 zł, z tytułu 
poŜyczek i kredytów na rynku krajowym.  
 
Na koniec roku 2008 zakłada  się kwotę 7.070.236 zł długu wynikającego z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań, co stanowi 29,1% planowanych dochodów.   Zakłada się przy 
tym spłatę zobowiązań  w wysokości 674.348 zł tj. 2,8% planowanych dochodów gminy.  
 
Gmina jest członkiem programu REMAS w związku z czym korzysta z preferencyjnych 
warunków udzielania i umarzania poŜyczek zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
 
 W roku 2007 gmina złoŜyła wniosek o umorzenie poŜyczek zaciąganych w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: nr 209/05 zaciąganej na 
termomodernizację wraz z wymianą kotłowni w szkole w Kopani, nr 47/06 na 
termomodernizację budynku komunalnego OSP Rększowice, nr 126/06 na budowę 
kanalizacji Wąsosz-Łaziec I etap, nr 252/06,253/06 i 254/06 zaciągniętych na 
termomodernizację szkół w Aleksandrii, Rększowicach i Hutkach.  
W związku z otrzymaniem decyzji Zarządu WFOŚiGW w Katowicach  o umorzeniu 
wnioskowanych poŜyczek  oraz jego wysokości kwota przypadających do spłaty w roku 2008 
poŜyczek uległa zmniejszeniu o 90.735,00 zł. Uzyskane umorzenia mają teŜ wpływ na kwoty 
długu i spłaty zobowiązań w latach następnych. 
 
Po uzyskaniu wiąŜącej decyzji zmniejszy się kwota zadłuŜenia gminy oraz kwoty spłat 
zobowiązań zarówno w roku 2008 jak i w latach następnych. 
 
W roku 2008 gmina ma do spłacenia 674.348,00zł rat kredytów i poŜyczek, po uwzględnieniu 
umorzeń. 
 
W budŜecie na rok 2008 załoŜono wydatki ogółem na poziomie 25.696.456 zł co daje deficyt 
budŜetu w wielkości 1.362.489 zł tj. 5,6% planowanych na rok 2008 dochodów. 
 
W kwocie planowanych na 2008 rok wydatków  6.948.072 zł tj. 27,0% wszystkich 
planowanych wydatków, przeznacza się na wydatki majątkowe, zestawione  w załączniku  6.  
 
18.748.384 zł przeznacza się w budŜecie na wydatki bieŜące w tym na wynagrodzenia, 
pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne 10.232.688 
zł, tj. 39,8% wszystkich planowanych wydatków i  54,6% wydatków bieŜących gminy. 
 
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale Oświata i wychowanie  to kwota 
7.297.439 zł (71,3% wszystkich wynagrodzeń w gminie) i nie zakłada podwyŜki płac 
pracowników .  
Podjęcie przez Rząd decyzji o przełoŜeniu choćby częściowym, cięŜaru podwyŜek  dla 
nauczycieli na barki samorządów skutkować będzie koniecznością przeszacowania budŜetu. 
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W przedkładanym budŜecie załoŜono wzrost wydatków bieŜących w stosunku do budŜetu 
roku 2007 o 9,9%, przy zakładanym wzroście dochodów o 22,6%, wydatków ogółem o 8,7%, 
zaś wzrost wydatków na inwestycje o 5,8%. 
 
Wzrastają z roku na rok koszty wszystkich mediów – energii elektrycznej, gazu, wody i 
odprowadzanych ścieków, wywozu nieczystości. W roku 2008 wzrastają drastycznie opłaty 
za korzystanie ze środowiska. Rosną ceny wszelkich usług, koszty ubezpieczeń i 
niezbędnych opłat i składek jakie ponosi gmina i urząd. Wszelkie te zmiany oznaczają wzrost 
wydatków bieŜących, co nie moŜe odbywać się zawsze kosztem wzrostu wynagrodzeń 
pracowników wykonujących budŜet. 
 
W załączniku nr 11 wyszczególniono dotacje przewidziane do udzielenia z budŜetu w roku 
2008 zarówno na wspólne zadania bieŜące jak i inwestycyjne, realizowane na podstawie 
zawartych przez gminę porozumień. Gmina kolejny rok planuje dofinansowanie przedłuŜenia 
linii autobusu miejskiego 23 umoŜliwiającego dojazd mieszkańcom do szpitala w Blachowni. 
Wspólnie z Powiatem gmina planuje przeprowadzenie modernizacji dróg powiatowych 
leŜących na terenie naszej gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 11. 
 
W przedkładanym Projekcie Uchwały  budŜetowej  proponowane jest wsparcie finansowe 
Komendy Powiatowej Policji, posterunku w Blachowni  zapewniającego bezpieczeństwo w 
gminie  oraz Państwowej Powiatowej StraŜy PoŜarnej.  
 
Na podstawie zawartego w roku bieŜącym Porozumienia z Miastem i Gminą Częstochowa  
przewidujemy zawarcie podobnych porozumień w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci 
przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli w Częstochowie.  
 
Przewiduje się dotację celową dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach na 
przeprowadzenie niezbędnej, zalecanej przez kontrole SANEPID, modernizacji Ośrodka w 
wysokości 150.000 zł  oraz dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Konopiskach – 152.000. 
 
Planowane jest teŜ udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze 
konkursu, podejmujących się realizacji zadań gminy w dziedzinie upowszechniania sportu i 
kultury fizycznej.  
 
W budŜecie przewidziano wydatki w łącznej wysokości 150.000 zł na realizację programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi ze środków uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaŜ alkoholu oraz 2.000 zł na program przeciwdziałania narkomanii.  
 
Wydatki budŜetu na  oświatę i wychowanie planowane są w wysokości 9.667.522 zł, tj  
37,6% wszystkich planowanych wydatków.; w tym na wydatki w szkołach podstawowych 
5.168.119 zł, w gimnazjach 2.421.830 zł,  w przedszkolach 1.289.254 zł i w oddziałach 
przedszkolnych 101.875 zł. 
W budŜecie zaplanowano równieŜ zwiększenie wydatków bieŜących w rozdziale dowoŜenia 
uczniów do szkól w związku z planowanym zakupem drugiego autobusu – minibusa – do 
dowozu uczniów do szkół. 
 
Wydatki zapisane w projekcie budŜetu na pomoc społeczną stanowią kwotę 3.298.173 zł, w 
tym na zadania zlecone 2.717.950 zł  i na zadania własne 580.223 zł; w tym 10.000 na 
wypłatę dodatków mieszkaniowych. 
 
W dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano w projekcie budŜetu 
przychód oraz wydatek w wysokości 2.501.000 zł  oraz 168.700 zł w budŜecie GFOŚiGW. 
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PoniewaŜ  kolejna transza z planowanej na dwa lata poŜyczki z WFOŚiGW w Katowicach 
wpłynęła na  rachunek gminy juŜ w dniu 28 grudnia 2007 roku, co oznacza Ŝe wykonawca 
wykonał przed terminem planowany odcinek robót i wystawił za to fakturę, środki z poŜyczki 
przyjęto uchwałą Rady Gminy do przychodów budŜetu roku 2007, a zapłatę faktury 
uwzględniono w wydatkach roku 2007. Jednocześnie oznacza to zmniejszenie przychodów i 
wydatków z tego tytułu w budŜecie roku 2008. 
 
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano kwotę 801.946 zł i są to wydatki 
inwestycyjne w kwocie 150.000 zł na opracowanie projektu kompleksowej rewitalizacji 
centrum Konopisk, wydatki  bieŜące m.in. na remont dachu  świetlicy środowiskowej w 
Kopalni, młodzieŜową orkiestrę – szkółkę oraz dotację dla samorządowej instytucji kultury – 
Gminnej Biblioteki Publicznej. 
 
W dziale kultury fizycznej i sportu planuje się nakłady w wysokości 900.000 zł  na 
kontynuację budowy Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego nad Zalewem Pająk – 
dokończenie budowy budynku zaplecza , 627.378 zł na wykonanie projektu i rozpoczęcie 
budowy hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach. Przewiduje się  podjęcie budowy hali 
być moŜe przy udziale pozyskanych środków Unii Europejskiej.  ZłoŜono wniosek o 
aneksowanie terminu wykonania zadania budowy boiska piłkarskiego  przy Zespole Szkół 
im. H. Sienkiewicza w Konopiskach realizowanego w ramach Programu „Blisko boisko”. Z 
tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 320.000 zł oraz wydatki w wysokości 566.900 zł. 
 
W dziale tym przewidziane równieŜ zadania w zakresie propagowania kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców Gminy,  planowanych do powierzenia organizacjom 
pozarządowym. Na ten cel przewidziano w projekcie budŜetu środki w wysokości 145.000 zł. 
Realizatorzy tych zadań zostaną po uchwaleniu budŜetu wyłonieni w drodze konkursu. 
 
Zgodnie z załącznikiem nr 15 przyjmuje się przychody i wydatki Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska w wysokości 445.700 zł. 
Dla Gminnego Funduszu jest to kolejny rok wspierania finansowego budowy kanalizacji 
sanitarnej i  deszczowej w gminie oraz wymiany pokryć azbestowych dachów na budynkach 
mieszkalnych. Ze względu na niewielkie planowane przychody Funduszu wiele zadań z 
zakresu ochrony środowiska ujęto po stronie budŜetu gminy. 
 
Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych utworzonych dla jednostek budŜetowych 
działających w ramach Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Rekreacji zamykają się 
kwotą 335.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14. 
 
W budŜecie roku 2008  tworzy się rezerwy: ogólną – 266.000 zł i rezerwy celowe: 
– na potrzeby sołectw – w wysokości 10.432 zł (1 zł na głowę mieszkańca) raz 2.000 zł na 
wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. 
 
BudŜet Gminy na rok 2008 w przedłoŜonym projekcie uchwały zamyka się kwotą dochodów 
wraz z przychodami  i  wydatków wraz z rozchodami  w wysokości  26.370.804 zł tj. o 
1.922.500 zł , tj. 7,9% wyŜszą od uchwały budŜetowej  na rok 2007.  
 
 
 
 
 


