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UCHWAŁA NR 13/III/2010
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2010 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 

poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 

157 poz. 1240) 

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)Załącznik nr 4 do uchwały "Przychody i rozchody budżetu Gminy Konopiska na rok 2010" otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2)Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2010” otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Marcin Poleszczuk



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody Budzetu Gminy Konopiska na rok 2010 zal 4 do uchw budz

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 13/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska zał nr 8 do uchw budżet 2010

Zalacznik2.doc


Załącznik nr 4







Załącznik nr 1


do Budżetu 







do Uchwały Rady Gminy Konopiska


Gminy Konopiska







nr 13/III/2010

na rok 2010







z dnia 28.12.2010r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Konopiska na rok 2010


		Lp

		§

		Treść

		Kwota



		

		Przychody ogółem:

		8.702.922



		1




		902




		Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:


             4.700 – pożyczka dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS 

		4.700






		2



		911



		Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, w tym:


 4.150.000,00 – Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach


     600.000,00 - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Gminie Konopiska w miejscowości Aleksandria ul. Gościnna przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego

		4.750.000






		3



		952




		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:


Kredyty – ogółem: 1.933.307

858.000,00 - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria


100.000,00 – Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach

200.000,00 – Rewitalizacja centrum Konopisk


775.306,02 - Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska - Blachownia

Pożyczki  - ogółem: 2.014.915

1.516.292,42 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska

     48.260,00 -  Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni  i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska

 59.670,00 – Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku Remizy OSP w Hutkach

78.450,00 -   Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 (stara gmina)

   312.242,00 – Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach

		3.948.222





		

		Rozchody ogółem:

		1.193.342



		1




		962




		4.700,00 – dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS w związku z realizacją zadania pn. "Biesiadujące Konopiska organizacja sześciodniowego cyklu imprez kulturalno - turystycznych na terenie gminy Konopiska"


25.000,00 – dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS w związku z realizacją zadania pn. "Wydanie folderów promocyjnych w gminie Konopiska należącej do LGD "Bractwo Kuźnic"

		29.700






		2



		992




		Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym: 

462.136,00 - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice 


  20.200,00 - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w  Rększowicach 


  33.480,00 - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Aleksandrii


  20.640,00 - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Hutkach 


  64.008,13 - kredyt na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice – II etap


  78.904,00 - kredyt na budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego nad Zalewem Pająk


  54.596,74 - kredyt na budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Sportowej


165.104,00 - kredyt na budowę stadionu nad Zalewem Pająk – budynek administracyjno – gospodarczy


108.300,00 - kredyt na budowę drogi ul. Mostowa w Aleksandrii

  37.500,00 - kredyt na budowę drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna 


  38.820,50 - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jamkach


    5.101,00 - pożyczka z WFOŚiGW na budowę instalacji solarnej

  70.126,19 - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Łaziec – Rększowice etap III


    4.725,00 - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku „starej gminy” przy ul. Sportowej

		1.163.642











Załącznik nr 8







Załącznik nr 2


do Budżetu 







do Uchwały Rady Gminy Konopiska


Gminy Konopiska







nr 13/III/2010

na rok 2010







z dnia 28.12.2010

Plan dotacji


udzielanych z budżetu


Gminy Konopiska w roku 2010


Dotacje na zadania bieżące

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:


		Rozdział

		§

		Opis

		Kwota



		80104

		2310

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 


- dotacja dla Gminy Częstochowa

		24.217,41



		80110

		2310

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


- dotacja dla Gminy Częstochowa

		1.060,61



		92116

		2480

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury


- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

		164.600,00





2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

		Rozdział

		§

		Opis

		Kwota



		75075

		2820

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

- dotacja dla Orkiestry – promocja gminy

		6.000,00



		80104

		2540

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


– prywatne przedszkole

		38.060,00



		92105

		2829

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom


- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury 

		12.000,00



		92605

		2820

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom


- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy

		100.000,00



		

		

		R a z e m:

		345.938,02





Dotacje na zadania inwestycyjne – dla jednostek sektora finansów publicznych

		Rozdział

		§

		Opis

		Kwota



		60013

		6630

		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

- opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 i 908 w Konopiskach

		100.000,00



		60014

		6300

		630    D  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych


- Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna - budowa chodnika wraz z odwodnieniem

		212.313,22



		

		6309

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda – Konopiska - Blachownia

		775.306,02



		

		

		R a z e m:

		1.087.619,24



		

		

		Ogółem dotacje z budżetu :

		1.433.557,26









