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UCHWAŁA NR 65/X/2011
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 20112024 

na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 

z późn. zm.) , 

Zarządza się, co nastepuje: 

§ 1. 1. W  uchwale  nr  23/IV/2011  z dnia  08  lutego  2011r.  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Konopiska na lata 20112024 wprowadza się następujące zmiany: 

1)Załącznik  nr  1 do  uchwały  "Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  wraz  z prognozą  długu  i spłatą  zobowiązań", 
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2)Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF na  lata 20112024", otrzymuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Objaśnienia  zmian  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  20112024,  stanowią  załącznik  nr  3 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 65/X/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań zał 1
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 65/X/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2024 zał 2
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 65/X/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.
Objaśnienia do WPF zał 3
Zalacznik3.doc


RG 29.07

		Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na rok 2011		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań																																Załącznik nr 1 do Uchwały RG Konopiska nr 65/X/2011 z 29.07.2011

		Wyszczególnienie		Wykonanie 2007 rok		Wykonanie 2008 rok		Wykonanie 2009 rok		Wykonanie wg 30.09.2010		Wykonanie 2010 rok

														2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033

		1.Dochody bieżące z tego:		19,312,071		21,009,944		21,569,786		17,574,327.16		22,873,511.27		25,058,115.49		24,912,614		25,664,232		25,598,034		26,400,000		27,164,000		27,370,460		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9,341,307		10,000,425		10,619,820		8,055,614.44		11,071,145.90		12,556,501.63		12,500,000		12,594,232		12,598,034		13,200,000		13,764,000		13,970,460		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000

		1.2. Subwencja z budżetu państwa		6,831,753		7,742,091		7,622,454		6,850,639.00		8,251,454.00		7,996,992.00		8,200,000		8,700,000		9,000,000		9,200,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000

		1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące		3,059,674		2,961,758		2,889,691		2,435,888.79		3,176,745.57		2,896,632.85		2,900,000		3,000,000		3,100,000		3,100,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000

		1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.		79,337		305,670		437,821		232,184.93		374,165.80		1,607,989.01		1,312,614		1,370,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.Dochody majątkowe z tego:		3,222,862		4,851,148		3,390,106		3,883,448.00		10,799,804.73		13,342,345.15		18,552,444		16,778,046		7,268,400		2,800,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.1. dochody z majątku		1,097,261		1,247,080		581,756		377,849.00		933,570.70		3,275,000.00		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		w tym: dochody ze sprzedaży majątku                  (§§ 077, 078, 087)		1,097,261		1,247,080		581,756		377,849.00		933,570.70		3,215,000.00		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.2. dotacje na inwestycje		1,936,587		3,604,067		2,808,350		955,599.00		2,806,743.63		1,386,263.00		2,265,160		2,300,000		2,300,000		2,300,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.		189,014				- 0		2,550,000.00		7,059,490.40		8,681,082.15		15,787,284		13,978,046		4,468,400		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		I. Ogółem dochody (1+2)		22,534,934		25,861,092		24,959,892		21,457,776.00		33,673,316.00		38,400,460.64		43,465,058		42,442,278		32,866,434		29,200,000		30,664,000		30,870,460		30,600,000		30,600,000		30,600,000		30,100,000		30,100,000		30,100,000		30,100,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		4. Wydatki bieżące		16,395,704		17,436,032		19,039,172		15,335,947.72		20,905,463.52		24,196,475.49		20,809,439		20,330,054		20,451,886		20,521,706		20,500,000		20,618,000		20,718,000		20,718,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000

		w tym *1: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) *   wraz z odsetkami												0.00

		- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *2		50,824		54,136		138,898		176,208.33		241,342.80		557,000.00		500,000		500,000		500,000		450,000		370,000		350,000		350,000		350,000		300,000		250,000		200,000		150,000		100,000		95,000		75,000		50,000		30,000		15,000		0		0		0		0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane												12,701,244.87		13,047,393		13,243,104		13,441,750		13,643,377		13,848,027		14,055,748		14,266,584		14,480,583		14,697,791		14,918,258		15,142,032		15,369,163		15,599,700

		funkcjonowanie organów JST												2,149,234.65		2,202,282		2,235,316		2,268,846		2,302,879		2,337,422		2,372,483		2,408,070		2,444,191		2,480,854		2,518,067		2,555,838		2,594,176		2,633,088

		limity na przedsięwziecia												1,671,050.00		1,060,960		929,859

		- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych								0.00		0.00		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		5. Wydatki majątkowe		9,380,380		8,853,111		7,690,667		6,212,563.81		20,452,028.34		19,476,369.15		21,707,233		24,255,255		10,628,681		5,943,868		5,924,670		6,405,447		8,337,156		7,527,666		8,741,374		8,324,000		8,324,000		8,324,000		8,318,246		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000

		limity na przedsięwziecia												18,710,758.00		19,309,691		22,136,189		370,011		240,000

		II. Ogółem wydatki (4+5)		25,776,084		26,289,144		26,729,839		21,548,512.00		41,357,491.86		43,672,844.64		42,516,672		44,585,309		31,080,567		26,465,574		26,424,670		27,023,447		29,055,156		28,245,666		29,541,374		29,124,000		29,124,000		29,124,000		29,118,246		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		Wynik finansowy (I-II)		-3,241,150		-428,052		-   1,769,947		-90,736.00		-7,684,175.86		-5,272,384.00		948,386		-2,143,031		1,785,867		2,734,426		4,239,330		3,847,013		1,544,844		2,354,334		1,058,626		976,000		976,000		976,000		981,754		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,215,779

		III. Przychody ogółem		5,483,682		2,992,437		5,502,494		4,088,387.00		8,872,817.42		7,034,744.00		2,219,452		4,380,636		21,860		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		w tym:  - ze sprzedaży papierów wartościowych								2,750,000.00		4,750,000.00		1,150,000.00																																														5,900,000

		- kredytu(ów) *				825,510		1,904,656		0.00		1,833,306.02		1,240,312.00																																														3,073,618

		- pożyczki(ek) *		4,608,410		462,000		1,622,795		384,098.73		2,014,914.42		3,976,239.00		2,219,452		4,380,636		21,860		0		0																																				12,613,101

		- prywatyzacji majątku												0.00																																														0

		- nadwyżki budżetu												0.00																																														0

		- wolnych środków		875,272		1,704,927		1,975,043		954,287.70		274,596.98		618,193.00																																														892,790

		- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *												50,000.00																																														50,000

		IV. Rozchody ogółem		815,708		2,564,386		3,732,579		3,997,651.00		1,188,641.56		1,762,360.00		3,167,838		2,237,605		1,807,727		2,734,426		4,239,330		3,847,013		1,544,844		2,354,334		1,058,626		976,000		976,000		976,000		981,754		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29,852,499

		w tym:  - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *		815,708		693,786		1,632,579		864,950.06		1,163,641.56		1,737,360.00		3,167,838		2,237,605		1,807,727		2,184,426		2,039,330		1,847,013		1,544,844		1,204,334		1,058,626		976,000		976,000		976,000		981,754		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23,902,499

		- wykup wyemitowanych papierów wartościowych												0.00								550,000		2,200,000		2,000,000				1,150,000																														5,900,000

		- pozostałe rozchody (lokaty, udzielenie pożyczki)				1,870,600		2,100,000		3,132,700.00		25,000.00		25,000.00

		Równowaga budżetowa								OK		OK.		OK.		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Wynik operacyjny brutto =
dochody bieżące - wydatki bieżące		2,916,368		3,573,912		2,530,614		2,238,379.44		1,968,047.75		861,640.00		4,103,175		5,334,178		5,146,148		5,878,294		6,664,000		6,752,460		6,382,000		6,382,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000

		Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =                                                                  Dochody bieżące / Wydatki bieżące		117.8		120.5		113		114.60		109.41		103.6		119.7		126.2		125.2		128.6		132.5		132.8		130.8		130.8		130.3		130.3		130.3		130.3		130.3		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0

		V. Zadłużenie ogółem na koniec roku		5,902,134		6,320,907		8,215,779		10,489,244.79		15,650,357.98		20,279,549		19,331,163		21,474,194		19,688,327		16,953,901		12,714,571		8,867,558		7,322,714		4,968,380		3,909,754		2,933,754		1,957,754		981,754		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		VI. Umorzenia pożyczek		376,725		174,951		- 0						x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		VII Zobowiązania wymagalne								4,316.98				0.00

		VIII. Umowy o terminie platności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*3												0.00

		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)		26.2		24.4		33		48.88		46.48		52.8		44.5		50.6		59.9		58.1		41.5		28.7		23.9		16.2		12.8		9.7		6.5		3.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)		26.2		24.4		33		32.14		35.81		42.6		39.4		44.8		59.9		58.1		35.1		28.7		23.9		16.2		12.8		9.7		6.5		3.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4								3,592,620		3,592,620		3,906,266		2,219,452		2,448,190						1,954,305

		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)		3.8		2.9		7		4.85		4.17		6.0		8.4		6.5		7.0		10.9		15.0		13.6		6.2		8.8		4.4		4.1		3.9		3.7		3.6		0.4		0.3		0.2		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  (z wyłączeniami)		3.8		2.9		7		4.85		4.17		4.3		7.0		5.6		6.6		10.4		10.6		9.6		2.2		4.8		0.4		0.5		0.3		0.1		-0.0		0.4		0.3		0.2		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy  o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)												627,248.00		612,800		344,600		148,000		148,000		1,344,012		1,227,700		1,227,700		1,227,700		1,231,027		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923

		Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.		x		x		x		x		x		1,479,833.0		4,103,175.0		5,334,178.0		5,146,148.0		5,878,294.0		6,664,000.0		6,752,460.0		6,382,000.0		6,382,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0

		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)								0.0485		0.0417		0.0434		0.0703		0.0564		0.0657		0.1040		0.1065		0.0962		0.0218		0.0483		0.0042		0.0047		0.0030		0.0013		-0.0001		0.0037		0.0029		0.0019		0.0012		0.0006		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		Sprawdzenie  relacji zadanej wzorem  z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)								TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK

		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)								0.1631		0.1416		0.1315		0.1057		0.0994		0.1165		0.1384		0.1759		0.2080		0.2290		0.2312		0.2282		0.2240		0.2188		0.2136		0.2093		0.2080		0.2290		0.2312		0.2282		0.2240		0.2188		0.2136		0.2093		0.2093

										Wyszczególnienie				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

										Dochody własne				15,831,502		13,000,000		13,094,232		13,098,034		13,700,000		14,264,000		14,470,460		14,200,000		14,200,000		14,200,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000

										Subwencja				7,996,992		8,200,000		8,700,000		9,000,000		9,200,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000

										Dotacje, w tym:				14,571,967		22,265,058		20,648,046		10,768,400		6,300,000		7,100,000		7,100,000		7,100,000		7,100,000		7,100,000		7,100,000		7,100,000		7,100,000		7,100,000

										dotacje na inwestycje				1,386,263		2,265,160		2,300,000		2,300,000		2,300,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000

										I. Ogółem dochody				38,400,461		43,465,058		42,442,278		32,866,434		29,200,000		30,664,000		30,870,460		30,600,000		30,600,000		30,600,000		30,100,000		30,100,000		30,100,000		30,100,000

										Wydatki bieżące bez odsetek				23,639,475		20,309,439		19,830,054		19,951,886		20,071,706		20,130,000		20,268,000		20,368,000		20,368,000		20,500,000		20,550,000		20,600,000		20,650,000		20,700,000

										odsetki				557,000		500,000		500,000		500,000		450,000		370,000		350,000		350,000		350,000		300,000		250,000		200,000		150,000		100,000

										Wydatki majątkowe				19,476,369		21,707,233		24,255,255		10,628,681		5,943,868		5,924,670		6,405,447		8,337,156		7,527,666		8,741,374		8,324,000		8,324,000		8,324,000		8,318,246

										II. Ogółem wydatki				43,672,845		42,516,672		44,585,309		31,080,567		26,465,574		26,424,670		27,023,447		29,055,156		28,245,666		29,541,374		29,124,000		29,124,000		29,124,000		29,118,246

										Wynik finansowy (I-II)				-5,272,384		948,386		-2,143,031		1,785,867		2,734,426		4,239,330		3,847,013		1,544,844		2,354,334		1,058,626		976,000		976,000		976,000		981,754

										III. Przychody ogółem				7,034,744		2,219,452		4,380,636		21,860		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										emisja obligacji				1,150,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										kredyty				1,240,312		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										pożyczki				3,976,239		2,219,452		4,380,636		21,860		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										spłata pożyczek udzielonych				50,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										pożyczka na prefinansowanie

										inne źródła				618,193		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										IV. Rozchody ogółem				1,762,360		3,167,838		2,237,605		1,807,727		2,734,426		4,239,330		3,847,013		1,544,844		2,354,334		1,058,626		976,000		976,000		976,000		981,754

										spłaty kredytów i pożyczek				1,737,360		3,167,838		2,237,605		1,807,727		2,184,426		2,039,330		1,847,013		1,544,844		1,204,334		1,058,626		976,000		976,000		976,000		981,754

										wykup obligacji				0		0		0		0		550,000		2,200,000		2,000,000		0		1,150,000		0		0		0		0		0

										spłata pożyczki na prefinansowanie

										pożyczki udzielone				25,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										pozostałe rozchody

										Równowaga budżetowa				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Poręczenia i gwarancje				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Spłata zadłużenia + poręczenia				2,294,360		3,667,838		2,737,605		2,307,727		3,184,426		4,609,330		4,197,013		1,894,844		2,704,334		1,358,626		1,226,000		1,176,000		1,126,000		1,081,754

										jako % dochodów				6.0%		8.4%		6.5%		7.0%		10.9%		15.0%		13.6%		6.2%		8.8%		4.4%		4.1%		3.9%		3.7%		3.6%

										V. Zadłużenie ogółem na koniec roku				20,279,549		19,331,163		21,474,194		19,688,327		16,953,901		12,714,571		8,867,558		7,322,714		4,968,380		3,909,754		2,933,754		1,957,754		981,754		0

										jako % dochodów				52.8%		44.5%		50.6%		59.9%		58.1%		41.5%		28.7%		23.9%		16.2%		12.8%		9.7%		6.5%		3.3%		0.0%









RG 29.07

		Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na rok 2011		Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2024																																		Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Konopiska nr 65/X/2011 z dnia 29.07.2011

		Nazwa i cel		Jedn. realiz.		Okres realizacji				Klasyfikacja budżetowa				Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione w latach poprzednich		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																												Limit zobowiązań

						(program / umowa)

						Od		Do		Dz		Rozdz						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

		Przedsięwzięcia ogółem												88,350,447		23,921,929		20,381,808		20,370,651		23,066,048		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20,381,808		0

		– wydatki bieżące												4,501,113		839,244		1,671,050		1,060,960		929,859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,671,050		0

		1) programy, projekty lub zadania (razem)												4,360,903		819,244		1,550,840		1,060,960		929,859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,550,840		0

		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												4,360,903		819,244		1,550,840		1,060,960		929,859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,550,840		0

		Aktywny uczeń		GZO		2011		2013		801		80101		499,931				295,787		197,669		6,475																								295,787		0

		Być przedszkolakiem		UG		2010		2012		801		80104		953,152		137,610		583,020		232,522																										583,020		0

		To jest gimnazjum		GZO		2011		2013		801		80110		471,281				181,700		171,942		117,639																								181,700		0

		Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ		GOPS		2008		2011		852		85295		563,613		376,749		186,864																												186,864		0

		Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej		UG		2009		2012		921		92105		609,880		304,885		177,800		127,195																										177,800		0

		Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego		UG		2010		2013		921		92105		1,263,046		0		125,669		331,632		805,745																								125,669		0

														0																																0		0

														0																																0		0

		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0		0

														0																																0		0

		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0		0

														0																																0		0

		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												140,210		20,000		120,210		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		120,210		0

		Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2010/2011 - Eko-System		UG		2010		2011		600		60016		140,210		20,000		120,210																												120,210		0

														0																																0		0

														0																																0		0

														0																																0		0

														0																																0		0

														0																																0		0

														0																																0		0

		…..												0																																0		0

		- wydatki majątkowe												83,849,334		23,082,685		18,710,758		19,309,691		22,136,189		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18,710,758		0

		1) programy, projekty lub zadania (razem)												83,849,334		23,082,685		18,710,758		19,309,691		22,136,189		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18,710,758		0

		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												70,616,394		17,521,462		12,354,883		18,609,691		21,520,347		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12,354,883		0

		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska		UG - JRP		2009		2015		010		01010		56,185,490		15,928,469		7,640,006		13,564,930		18,442,074		370,011		240,000																				7,640,006		0

		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria		UG		2009		2011		010		01010		3,126,000		924,560		2,201,440																												2,201,440		0

		Budowa budynku świetlicy w Walaszczykach		UG		2010		2012		010		01095		313,108		8,000				305,108																										0		0

		Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka		UG		2010		2012		010		01095		252,258		10,655				241,603																										0		0

		Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych		UG		2010		2012		754		75412		301,454		285				301,169																										0		0

		Remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w celu ożywienia społeczno - kulturalnego		UG		2010		2012		754		75412		90,117		285				89,832																										0		0

		Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski		UG		2010		2012		750		75023		139,516				46,506		93,010																										46,506		0

		Budowa infrastruktury zwiazanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia		UG		2010		2012		801		80101		569,000		67,625				501,375																										0		0

		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Korzonek przy Szkole Podstawowej na cele sportowo - rekreacyjne		UG		2010		2012		801		80101		440,411		2,562				437,849																										0		0

		Budowa placu zabaw w centrum Konopisk		UG		2010		2012		801		80104		253,459		5,856				247,603																										0		0

		Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych - system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		UG		2008		2012		900		90002		2,458,500		150,000		1,958,500		350,000																										1,958,500		0

		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez termomodernizację i zmianę systemów grzewczych w zasobach lokalowych Gminy Konopiska		UG		2010		2012		900		90005		2,307,212		80,000				2,227,212																										0		0

		Rewitalizacja centrum Konopisk II e		UG		2007		2013		921		92105		3,402,673		24,400		50,000		250,000		3,078,273																								50,000		0

		Rewitalizacja centrum Konopisk		UG		2008		2011		921		92105		777,196		318,765		458,431																												458,431		0

				UG										0																																0		0

				UG										0																																0		0

		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0		0

														0																																0		0

		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)												13,232,940		5,561,223		6,355,875		700,000		615,842		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,355,875		0

		Zachować dziedzictwo kulturowe - DS. Wygodzianka		UG		2010		2011		010		01095		80,283		65,480		14,803																												14,803		0

		Budowa chodnika w ciągu DW 908 w miejscowości Łaziec		UG		2010		2011		600		60013		1,259,000		5,000		1,254,000																												1,259,000		0

		Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska		UG		2010		2011		600		60016		477,000		117,000		360,000																												360,000		0

		Budowa mieszkań socjalnych		UG		2008		2013		700		70005		200,000				50,000		100,000		50,000																								50,000		0

		Modernizacja budynku Urzędu Gminy		UG		2008		2012		700		70005		360,000		260,000				100,000																										0		0

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach		UG		2009		2011		754		75412		470,000		270,000		200,000																												200,000		0

		Adaptacja poddasza i remont budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach w celu podniesienia jakości kształcenia		UG		2008		2013		801		80101		1,065,842						500,000		565,842																								0		0

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni  i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska		UG		2010		2011		801		80101		424,000		110,000		314,000																												314,000		0

		Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy GZOKSTiP - świetlica w m. Korzonek		UG		2010		2011		926		92601		29,815		16,743		13,072																												13,072		0

		Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach		UG		2008		2012		926		92601		8,867,000		4,717,000		4,150,000																												4,150,000		0

				UG										0																																0		0

				UG										0																																0		0

		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				UG										0

				UG										0



Jadwiga Janik:
razem 1263046







Załącznik nr 3 do Uchwały RG Konopiska nr 65/X/2011 z 29.07.2011

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Konopiska niniejszej uchwały (zał. 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2024)., dokonuje następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024 


		Wyszczególnienie

		Prognoza na 2011 rok po zmianie

		Zmiana

		Prognoza na 2011 rok po zmianie



		1.Dochody bieżące z tego:

		25 058 115,49

		0,00

		25 058 115,49



		1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

		12 556 501,63

		0,00

		12 556 501,63



		1.2. Subwencja z budżetu państwa

		7 996 992,00

		0,00

		7 996 992,00



		1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące

		2 896 632,85

		0,00

		2 896 632,85



		1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.

		1 607 989,01

		0,00

		1 607 989,01



		2.Dochody majątkowe z tego:

		13 342 345,15

		0,00

		13 342 345,15



		2.1. dochody z majątku

		3 275 000,00

		0,00

		3 275 000,00



		w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)

		3 215 000,00

		0,00

		3 215 000,00



		2.2. dotacje na inwestycje

		1 386 263,00

		0,00

		1 386 263,00



		2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.

		8 681 082,15

		0,00

		8 681 082,15



		I. Ogółem dochody (1+2)

		38 400 460,64

		0,00

		38 400 460,64



		4. Wydatki bieżące w tym

		24 196 475,49

		0,00

		24 196 475,49



		potencjalne spłaty poręczenia(eń) wraz z odsetkami

		0,00

		0,00

		0,00



		odsetki od kredytu(ów) i pożyczki(ek)

		557 000,00

		0,00

		557 000,00



		wynagrodzenia i składki od nich naliczane

		12 701 244,87

		0,00

		12 701 244,87



		funkcjonowanie organów JST

		2 149 234,65

		0,00

		2 149 234,65



		limity na przedsięwzięcia

		1 671 050,00

		0,00

		1 671 050,00



		odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych

		0,00

		0,00

		0,00



		5. Wydatki majątkowe 

		19 476 369,15

		0,00

		19 476 369,15



		limity na przedsięwzięcia

		18 510 758,00

		200 000,00

		18 710 758,00



		II. Ogółem wydatki (4+5)

		43 672 844,64

		0,00

		43 672 844,64



		Wynik finansowy (I-II)

		-5 272 384,00

		0,00

		-5 272 384,00



		III. Przychody ogółem w tym

		7 034 744,00

		0,00

		7 034 744,00



		ze sprzedaży papierów wartościowych

		1 150 000,00

		0,00

		1 150 000,00



		kredytu(ów) 

		1 240 312,00

		0,00

		1 240 312,00



		pożyczki(ek) 

		3 976 239,00

		0,00

		3 976 239,00



		prywatyzacji majątku

		0,00

		0,00

		0,00



		nadwyżki budżetu

		0,00

		0,00

		0,00



		wolnych środków

		618 193,00

		0,00

		618 193,00



		spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)

		50 000,00

		0,00

		50 000,00



		IV. Rozchody ogółem w tym

		1 762 360,00

		0,00

		1 762 360,00



		raty spłat kredytu(ów) i pożyczki(ek)

		1 737 360,00

		0,00

		1 737 360,00



		wykup wyemitowanych papierów wartościowych

		0,00

		0,00

		0,00



		pozostałe rozchody (lokaty, udzielenie pożyczki)

		25 000,00

		0,00

		25 000,00



		Równowaga budżetowa

		OK.

		OK.

		OK.



		Wynik operacyjny brutto =
dochody bieżące - wydatki bieżące 

		861 640,00

		0,00

		861 640,00



		Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =                                                                  Dochody bieżące / Wydatki bieżące

		103,6

		0,0

		103,6



		V. Zadłużenie ogółem na koniec roku

		20 279 549

		0,00

		20 279 549



		VI. Umorzenia pożyczek

		x

		x

		x



		VII Zobowiązania wymagalne 

		0,00

		0,00

		0,00



		VIII. Umowy o terminie platności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)

		0,00

		0,00

		0,00



		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)

		52,8

		0,00

		52,8



		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)

		42,6

		0,00

		42,6



		X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4 

		3 906 266

		0,00

		3 906 266



		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)

		6,0

		0,00

		6,0



		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  (z wyłączeniami)

		4,3

		0,00

		4,3



		XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy  o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)

		627 248

		0,00

		627 248,00



		Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

		1 479 833,0

		0,00

		1 479 833,0



		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)

		0,0434

		0,00

		0,0434



		Sprawdzenie  relacji zadanej wzorem  z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)

		TAK

		TAK

		TAK



		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)

		0,1315

		0,0000

		0,1315









