
UCHWAŁA NR 317/XL/2014
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 13 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-
2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Załacznik nr 3 uchwały nr 314/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024, zawierajacy objaśnienia wartości przyjętych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i objaśnienia do wykazu przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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Zał nr 3 do Wieloletniej        Zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy  

Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024    nr 317/XL/2014 z dnia 13.01.2014

   

    

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 

oraz  

do wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2014-2024   

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy o 

finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86) w celu bardziej 

racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.  

Podczas opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty 

długu i spłaty zobowiązań oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć opierano się 

przede wszystkim na założeniach makroekonomiczych kraju, a w zakresie roku 2014 na 

podstawie wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. w 

zakresie wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych,  decyzji otrzymanych od Wojewody Śląskiego o 

wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie oraz pozostałych wielkości 

zapisanych w projekcie budżetu Gminy Konopiska na rok 2014. W niniejszych 

opracowaniach uwzględniono podwyżki cen mediów. W związku z podpisanymi umowami na 

realizacje projektów z udziałem środków unijnych uwzględniono bardzo długi czas 

przekazywania środków od instytucji pośredniczących do gminy jako beneficjenta – 

konieczność angażowania własnych środków finansowych gminy w realizację projektów co w 

przypadku głównie projektów inwestycyjnych angażuje duże kwoty własnych środków 

finansowych gminy. 

Zakłada się, że dochody ogółem w roku 2014 i w latach następnych nie będą 

podlegać znacznemu wzrostowi w roku następnym w stosunku do roku poprzedniego. 

Zakłada się, że dochody własne, dochody z subwencji i dotacji będą podlegać nieznacznym 

wzrostom zakładającym wzrost inflacji. Dochody z tytułu pozyskanych środków unijnych 

przyjmuje się w wielkościach realnych, tzn. wg zawartych umów z instytucjami 

pośredniczącymi – zarówno w zakresie dochodów majątkowych jak i bieżących. 

Gmina Konopiska złożyła do chwili obecnej wnioski, które już są dotychczas i będą 

realizowane w roku 2014 oraz w latach następnych. Jednocześnie na bieżąco składamy 

wnioski do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Fundusz Spójności, RPO, PROW. 

Postępowanie nasze będzie z pewnością skutkowało zwiększeniem dochodów na wydatki 

inwestycyjne i bieżące. 
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Struktura dochodów przewidywanych do wykonania w każdym roku począwszy od roku 

2014 na przestrzeni lat wynosi: 

� Dochody bieżące 76%-90% planu dochodów, 

� Dochody majątkowe 24%-10% planu dochodów. 

 

Struktura wydatków wyliczana przy założeniach realnych, możliwych do wykonania w 

każdym roku na przestrzeni lat wynosi:  

� a) 67%-78%  wydatki bieżące, 

� b) 33%-22%  wydatki majątkowe. 

 

Na przełomie lat 2014-2024 zakłada się większe oszczędności budżetu wynikające z 

konieczności spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 głównie na zadanie 

pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska, dlatego też nie 

planuje się przyrostu wydatków ogółem, a wręcz przeciwnie – oszczędności. Zadanie to 

pociąga za sobą konieczność zwiększenia zadłużenia z powodu konieczności zaciągnięcia  

kredytu pod środki Funduszu Spójności, które otrzymamy po rozliczeniu zadania i 

osiągnięciu wyniku ekologicznego. Zadanie jest współfinansowane w 65% ze środków 

Funduszu Spójności.  

 

Nadwyżki wynikające z rozliczeń budżetu w latach 2015-2017 i 2024 są przeznaczone w 

całości na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w poszczególnych 

latach do wysokości nadwyżki w danym roku, w roku 2018 nadwyżka w wysokości 

1.599.800,00 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów 

wartościowych natomiast w wysokości 70.000,00 na wydatki majątkowe, w roku 2019 

nadwyżka w wysokości 1.950.800,00 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów, pożyczek i 

wykup papierów wartościowych natomiast w wysokości 1.150.070,92 na wydatki majątkowe, 

w roku 2020 nadwyżka w wysokości 1.442.226,19 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów, 

pożyczek i wykup papierów wartościowych natomiast w wysokości 390.682,48 na wydatki 

majątkowe, w roku 2021 nadwyżka w wysokości 1.359.670,92 zł przeznaczona jest na spłatę 

kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych natomiast w wysokości 574.920,52 na 

wydatki majątkowe, w roku 2022 nadwyżka w wysokości 1.100.00,00 zł przeznaczona jest 

na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych natomiast w wysokości 

961.278,80 na wydatki majątkowe, w roku 2023 nadwyżka w wysokości 1.100.000,00 zł 

przeznaczona jest na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych natomiast 

w wysokości 437.786,08 na wydatki majątkowe. 
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Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania wieloletnie, zarówno dotyczące wydatków 

bieżących jak i majątkowych 

Wydatki bieżące: 

o Sokrates Comenius „Uczenie się przez całe życie”, okres realizacji 2013-2015, kwota 

zadania na 2014r. 47.000,00 zł, środki przyznano w 100%. 

o POKL „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle DZIAŁAJ”, okres realizacji 2008-2014, 

kwota zadania na 2014r. 235.576,00 zł, na 2014 rok przyznano kwotę 204.951,00 zł 

o Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013– 

„Przystanek e- kultura regionu częstochowskiego”,  okres realizacji 2010 – 2014, kwota 

zadania na 2014r. 371.622,00 zł, środki UE przyznano całościowo do kwoty  

1.073.589,00 zł 

o Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 

8 (ośmiu) Gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących w Województwie Śląskim i 

Opolskim, okres realizacji 2013-2015, kwota zadania na 2014r. 553.832,00 zł 

Wydatki majątkowe: 

o Gospodarka wodno - ściekowa PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Fundusz 

Spójności „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska”, okres 

realizacji 2009 – 2015, kwota zadania na 2014r. 5.849.686,00 zł, środki UE przyznano do 

kwoty 28 874 818,31 zł (umowa nr 8/2009) 

o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska” 

(umowa nr 00021-6921-UM1200048/12), okres realizacji 2012-2014, kwota zadania na 

rok 2014 1.510.000,00 zł 

o Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region 

częstochowski, okres realizacji 2010-2014, kwota zadania na rok 2014 131.087,00 zł 

o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3. Odnowa i rozwój wsi 

„Termomodernizacja budynku OSP w Wąsoszu w celu pełnienia funkcji społeczno-

kulturalnych”, okres realizacji 2014-2015, kwota zadania na 2014r. 350.000,00 zł,  

o Opracowanie dokumentacji technicznej w sprawie budowy drogi powiatowej łączącej 

węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i 

Miasta Częstochowy, okres realizacji 2013-2014, kwota zadania na 2014r. 24.000,00 zł 

o Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody 

użytkowej w budynku gminnej hali sportowej i przedszkola gminnego w Konopiskach, 

okres realizacji 2013-2014, kwota zadania na 2014r. 289.687,00 zł, zamierzamy na to 

zadanie pozyskać środki z pożyczki i dotacji WFOŚiGW w Katowicach, 
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o „Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła”, okres 

realizacji 2014-2015, kwota zadania na 2014r. 400.000,00 zł, zamierzamy na to zadanie 

pozyskać środki z pożyczki i dotacji WFOŚiGW w Katowicach 

o Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii, okres realizacji 2014-2015, 

kwota zadania na 2014r. 550.000,00 zł 

o Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych, okres realizacji 2013-2015, jednakże 

środki będą wydatkowane dopiero od 2015r, 

o Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, okres realizacji 2014-2015, środki 

na 2014r. w wysokości 130.000,00 zł 

o Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy ZSP w Aleksandrii ul. Gościnna 130 

polegająca na wykonaniu instalacji nawadniającej płytę boiska sportowego, okres 

realizacji 2013-2014, kwota zadania na 2014r. 61.456,00 zł. 
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