
ZARZĄDZENIE NR 48/2014
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 
2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. 
poz.885 z późn. zm.), w związku z § 2 uchwały nr 381/XL/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 
2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za 
I półrocze  Wójt Gminy Konopiska zarządza, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za 
I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Materiały wymienione w § 1 zostaną przedstawione Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Katowicach. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

Id: MEKUK-PJUPZ-AHELO-BNFCN-EGFNC. Podpisany Strona 1



 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska  
Nr 48/2014 z 22.08.2014 

 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 

 
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 
314/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku i zmieniona Uchwałą Rady Gminy Konopiska 
Nr 323/XLI/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku.  

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od 
roku 2014 do roku 2024. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, 
przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących m.in. zamierzeń 
inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych itp. 

Bieżące wprowadzanie zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych 
wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników 
potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. 

 
Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę Konopiska, dane 

dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegały zmianom, dlatego też WPF był 
aktualizowany w zakresie przepływów finansowych. Ostatnia aktualizacja WPF dokonana 
była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 34/2014 z dnia 27.06.2014r., natomiast ostatnia 
zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 33/2014 z 
dnia 27.06.2014r. W związku z powyższym niniejsza tabela zawiera dane planistyczne 
zarówno w zakresie aktualnego WPF jak i aktualnej uchwały budżetowej. 
 

Jednocześnie poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące relacji poszczególnych 
pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Do wyliczenia wskaźników w kolumnie „wykonanie” ujęto dane planowane tzn. planowane 
dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. W przypadku 
obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i wykonanych spłat 
kredytów wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałby prawidłowo sytuacji finansowej 
Gminy. 
 
kol. w 
WPF 

Wyszczególnienie dane wynikające 
ze zmian w 

budżecie i w WPF 

Wykonanie 
30.06.2014 

Wykon 
% 

1 Ogółem dochody  39 589 850,17 16 736 653,73 42,3% 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 26 757 701,93 14 192 982,60 53,0% 

1.1.1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

6 928 635,00 3 069 052,00 44,3% 

1.1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych 

12 300,00 4 934,00 40,1% 

1.1.3 podatki i opłaty 6 315 315,27 3 429 440,92 54,3% 
1,.1.3.1 w tym: podatku od nieruchomości 4 120 000,00 2 308 256,39 56,0% 

1.1.4 subwencja ogólna 8 659 802,00 5 245 724,00 60,6% 

1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4 841 649,66 2 443 831,68 50,5% 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 12 832 148,24 2 543 671,13 19,8% 

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 625 000,00 166 822,30 26,7% 

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 12 207 148,24 2 376 848,83 19,5% 

2 Ogółem wydatki  43 446 925,50 16 450 864,01 37,9% 

2.1 Wydatki bieżące w tym: 26 355 541,45 12 087 748,72 45,9% 

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0 0,00   

2.1.3 wydatki na obsługę długu 600 000,00 232 857,57 38,8% 
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2.2 Wydatki majątkowe 17 091 384,05 4 363 115,29 25,5% 

3 Wynik finansowy -3 857 075,33 285 789,72   

4 Przychody ogółem w tym:  5 017 416,05 2 252 105,48 44,9% 

4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0 0,00   
4.1.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00   

4.2 wolne środki (art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) 331 084,63 1 273 128,92 384,5% 
4.2.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00   

4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4 641 506,42 962 151,56 20,7% 
4.3.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu 3 857 075,33 0,00 0,0% 

4.4 inne przychody niewiązane z zaciągnięciem długu (spłata 
pożyczek udzielonych) 

44 825,00 16 825,00 37,5% 

4.4.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00   

5 Rozchody ogółem w tym:  1 160 340,72 676 723,52 58,3% 

5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 
papierów wartościowych 

1 082 340,72 676 723,52 62,5% 

5.2 inne rozchody niewiązane ze spłatą długu (udzielone 
pożyczki) 

78 000,00 0,00 0,0% 

6 Kwota długu 17 381 460,17 0,00 0,0% 

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 
bieżącymi 

402 160,48 2 105 233,88 523,5% 

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 
środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 

733 245,11 3 378 362,80 460,7% 

9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o 
której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 
uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez 
jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględnienia 
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 

4,25% 4,25% 100,0% 

9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o 
której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 
uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 

3,97% 3,97% 100,0% 

9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o 
której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 
uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 
jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 

3,97% 3,97% 100,0% 

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody 
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 
bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku 
(wskaźnik jednoroczny) 

2,59% 2,59% 100,0% 

9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 
243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 
pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 
średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  

7,84% 7,84% 100,0% 

9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 
243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 
pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 
średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  

9,37% 9,37% 100,0% 

9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 
kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

tak tak   
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9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 
roku poprzedzającego rok budżetowy 

tak tak   

10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,  w tym 
na: 

0,00 0,00   

10.1  Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00   

Informacje uzupełniające   

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

13 407 950,74 6 338 430,07 47,3% 

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 
samorządu terytorialnego 

2 228 953,00 1 043 046,95 46,8% 

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 
4 ustawy 

12 427 805,00 5 035 018,48 40,5% 

11.3.1 bieżące 1 208 433,00 752 001,48 62,2% 
11.3.2 majątkowe 11 219 372,00 4 283 017,00 38,2% 
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane  9 395 777,90 4 264 519,82 45,4% 
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 7 475 606,15 98 595,47 1,3% 
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji  220 000,00 0,00 0,0% 
12.1 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

520 794,12 178 648,32 34,3% 

12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 516 082,60 176 763,26 34,3% 
12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację 
programu, projektu lub zadania 

516 082,60 176 763,26 34,3% 

12.2 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

6 902 200,94 2 370 079,83 34,3% 

12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 902 200,94 2 370 079,83 34,3% 
12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 
zadania 

6 706 473,94 2 370 079,83 35,3% 

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

659 540,50 376 575,44 57,1% 

12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy  

560 745,02 324 694,27 57,9% 

12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub 
zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 
podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy  

560 745,02 324 694,27 57,9% 

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

10 174 175,08 4 283 010,51 42,1% 

12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

6 847 089,38 2 998 267,85 43,8% 

12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub 
zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 
podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy  

6 847 089,38 2 998 267,85 43,8% 

12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 
względu na stopień finansowania tymi środkami  

3 327 085,70 1 284 742,66 38,6% 

12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, 
projektu lub zadania 

3 327 085,70 1 284 742,66 38,6% 

12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 
stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

574 900,00 6,49 0,0% 
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12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, 
projektu lub zadania 

574 900,00 6,49 0,0% 

12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 
wartościowych powstające w związku z umową na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 
względu na stopień finansowania tymi środkami  

4 566 733,42 962 151,56 21,1% 

12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, 
projektu lub zadania 

4 566 733,42 962 151,56 21,1% 

12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 
wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 
stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

1 460 853,40 0,00 0,0% 

12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, 
projektu lub zadania 

1 460 853,40 0,00 0,0% 

 
Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
 

L.p. Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji Rozdz 

Limit 
wydatków 

2014 

Wykonanie 
wydatków na 
30.06.2014 od do 

1 Wydatki na przedsi ęwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 12 427 805,00 5 035 018,48 

1.a - wydatki bie żące 1 208 433,00 752 001,48 

1.b - wydatki maj ątkowe 11 219 372,00 4 283 017,00 

1.1 

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi ązane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 usta wy 
z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z 
późn.zm.), z tego: 

10 418 830,00 4 654 766,99 

1.1.1 - wydatki bie żące 654 601,00 371 749,99 

1.1.1.1 Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w 
tyle-DZIAŁAJ 

GMINNY OŚRODEK 
POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
2012 2015 85295 235 576,00 66 688,47 

1.1.1.2 Przystanek E-KULTURA Regionu 
Częstochowskiego GCKiR - UG 2010 2014 92105 372 025,00 292 990,25 

1.1.1.3 Uczenie się przez całe życie ZSP w Aleksandrii 2013 2015 80110 47 000,00 12 071,27 

1.1.2 - wydatki maj ątkowe 9 764 229,00 4 283 017,00 

1.1.2.1 
Budowa infrastruktury informatycznej dla 
Subregionu Północnego E-region 
częstochowski 

KONOPISKA 2010 2014 75023 131 087,00 0,00 

1.1.2.2 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Sadowej wraz z przesyłem ścieków do 
ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska 

Urząd Gminy 
Konopiska 2012 2014 01010 1 510 000,00 6,49 

1.1.2.4 
Budowa kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w ul. Szmaragdowej w 
miejscowości Konopiska 

Urząd Gminy 
Konopiska 2014 2015 01010 18 450,00 18 497,18 

1.1.2.5 
Termomodernizacja budynku OSP w 
Wąsoszu w celu pełnienia funkcji 
społeczno-kulturalnych.  

Urząd Gminy 
Konopiska 2014 2015 75412 350 000,00 0,00 

1.1.2.6 Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie gminy Konopiska 

Urząd Gminy 
Konopiska 2009 2015 01010 7 754 692,00 4 264 513,33 

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi ązane z umowami partnerstwa 
publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 

Id: MEKUK-PJUPZ-AHELO-BNFCN-EGFNC. Podpisany Strona 5



1.2.1 - wydatki bie żące 0,00 0,00 

1.2.2 - wydatki maj ątkowe 0,00 0,00 

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe  (inne ni ż wymienione w pkt 
1.1 i 1.2),z tego 2 008 975,00 380 251,49 

1.3.1 - wydatki bie żące 553 832,00 380 251,49 

1.3.1.1 

Świadczenie usługi odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych 
odpadów od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, 
powstałych na terenie 7 (siedmiu) Gmin 
w Województwie Śląskim  

Urząd Gminy 
Konopiska 2013 2016 90002 553 832,00 380 251,49 

1.3.2 - wydatki maj ątkowe   1 455 143,00 0,00 

1.3.2.1 Budowa części bojowej (wozownia) OSP 
w Aleksandrii 

Urząd Gminy 
Konopiska 2014 2015 75412 550 000,00 0,00 

1.3.2.2 

Budowa instalacji kolektorów 
słonecznych do wspomagania 
przygotowania ciepłaj wody użytkowej w 
budynku gminnej hali sportowej i 
przedszkola gminnego w Konopiskach 

Urząd Gminy 
Konopiska 2013 2014 70005 289 687,00 0,00 

1.3.2.3 

Modernizacja istniejącego boiska 
sportowego przy ZSP w Aleksandrii ul. 
Gościnna 130 polegająca na wykonaniu 
instalacji nawadniającej płytę boiska 
sportowego 

Urząd Gminy 
Konopiska 2013 2014 92601 61 456,00 0,00 

1.3.2.4 

Opracowanie dokumentacji technicznej 
w sprawie budowy drogi powiatowej 
łączącej węzeł autostrady A1 z terenami 
inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy 
Konopiska i Miasta Częstochowy 

Urząd Gminy 
Konopiska 2013 2014 60014 24 000,00 0,00 

1.3.2.5 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

Urząd Gminy 
Konopiska 2014 2016 90002 130 000,00 0,00 

1.3.2.7 
Termomodernizacja budynku OSP w 
Konopiskach wraz z wymianą źródła 
ciepła 

Urząd Gminy 
Konopiska 2014 2015 75412 400 000,00 0,00 

 
Powyższe zestawienie obejmuje plan na rok 2014 i wykonanie na dzień 30.06.2014r. 
Dotyczy wyłącznie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych na terenie Gminy Konopiska w 
zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych, a w szczególności: 
 
Wydatki bieżące 
Ad 1.a 

Na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatkowano kwotę 
752 001,48 zł w tym na programy wieloletnie tzw. miękkie, finansowane lub 
współfinansowane ze środków unijnych w ramach programów POKL, RPO i Sokrates 
Comenius wydatkowano kwotę 371 749,99 zł. Realizacja tych zadań następuje zgodnie z 
harmonogramami wydatków będących integralną częścią umowy o dofinansowanie.  

Na wydatki bieżące pozostałe czyli świadczenie usługi odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 7 (siedmiu) Gmin w Województwie Śląskim 
wydatkowano 380 251,49 zł. 
 
Wydatki majątkowe 
Ad 1.b 

Na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatkowano kwotę 
4 283 017,00 zł w tym na programy wieloletnie tzw. twarde, finansowane lub 
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współfinansowane ze środków unijnych w ramach programów PROW i POIiŚ wydatkowano 
kwotę 4 283 017,00 zł, z tego: 

• Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska – program 
współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 
zakończono prowadzenie prac budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i 
Aleksandria I i rozpoczęto prace odbiorowe na powyższym odcinku (wybudowano 
2.742,95 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 1.768,0 mb kanalizacji grawitacyjnej 
160 mm, 1.346,6 mb kanalizacji tłocznej 110 mm i 2 szt. przepompowni ścieków. 
Przekazano do użytkowania kanalizację sanitarną w m. Jamki i Kowale. Zakończono 
również roboty uzupełniające w miejscowości Kopalnia i Aleksandria oraz 
opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy kanalizacji 
sanitarnej w m. Aleksandria, ul. Wrzosowa, Leśna, Piaskowa i Brzozowa). Na to 
zadanie wydatkowano kwotę 4 264 513,33 zł co stanowi 55% wykonania planu 
wydatków.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. 
Spółdzielczej w gminie Konopiska – wydatkowano kwotę 6,49 zł na dziennik budowy. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości 
Konopiska – wydatkowano kwotę 18 497,18 zł na przygotowanie dokumentacji 
technicznej celem podjęcia prac budowlanych w 2015r. 
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