
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konopiska za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.), w związku § 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. Przedstawia się Radzie Gminy Konopiska 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 2015 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Materiały wymienione w § 1 zostaną przedstawione 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 Żurek
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Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska 
nr 72/2015 z dnia 20.08.2015 

 

Informacja o kształtowaniu si ę Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

w tym o przebiegu realizacji przedsi ęwzięć 

 
 Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 31/VI/2015 Rady Gminy 
Konopiska z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024. 

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od 
roku 2015 do roku 2024, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2015-2019. 
Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z 
wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, 
możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych itp. 
 Bieżące wprowadzanie zmian w tym dokumencie pozwala na kontrolę wszystkich 
ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku budżetu, np. nadwyżki 
operacyjnej i wskaźników niezbędnych do określenia ustawowych granic możliwości 
zaciągania zobowiązań. 
 
 Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę Konopiska, dane 
dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegały w trakcie półrocza 2015 roku 
zmianom, dlatego też WPF był aktualizowany w zakresie przepływów finansowych. Ostatnia 
aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 59/2015 z dnia 30 
czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska 
na lata 2015-2024, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2015-
2019 dokonana była Uchwałą nr 61/XI/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 czerwca 2015 
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-
2024. Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia 
Wójta nr 58/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy 
Konopiska na 2015 rok. W związku z powyższym, niniejsze opracowanie 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 obejmujące 
planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. W 
przypadku obliczania wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i 
wykonanych spłat zadłużenia wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby 
prawidłowo sytuacji finansowej gminy. 
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Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I pół roczu 2015 roku 
 

Lp. Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie 
30.06.2015 

wykonanie 
% 

1 Dochody ogółem 34 407 855,58  16 003 943,38  46,51 
1.1 Dochody bieżące 27 684 278,97  14 599 996,53  52,74 
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 294 406,00  3 272 355,00  44,86 
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 19 000,00  21 891,80  115,22 
1.1.3 podatki i opłaty 6 755 200,00  3 515 922,05  52,05 
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 4 358 000,00  2 365 651,77  54,28 
1.1.4 z subwencji ogólnej 9 152 742,00  5 490 996,00  59,99 
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3 678 696,00  1 913 028,40  52,00 
1.2 Dochody majątkowe, w tym 6 723 576,61  1 403 946,85  20,88 
1.2.1 ze sprzedaży majątku 1 080 000,00  39 920,00  3,70 
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5 582 552,07  1 357 257,85  24,31 
2 Wydatki ogółem 37 201 823,13  16 080 312,92  43,22 
2.1 Wydatki bieżące, w tym: 25 839 330,30  12 661 763,59  49,00 
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00  0,00    

2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 
w art. 243 ustawy 0,00  0,00    

2.1.2 
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej 
nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 

0,00  0,00    

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 400 000,00  160 426,97  40,11 
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 400 000,00  160 426,97  40,11 

2.1.3.1.1 
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 

ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 
refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 

60 000,00  6 869,58  11,45 

2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 
ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na wkład krajowy 10 500,00  0,00  0,00 

2.2 Wydatki majątkowe 11 362 492,83  3 418 549,33  30,09 
3 Wynik bud żetu -2 793 967,55  -76 369,54  2,73 
4 Przychody bud żetu 4 465 139,55  4 286 975,33  96,01 
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00  0,00    
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00  0,00    
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 236 169,31  2 637 045,87  117,93 
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4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 642 997,31  76 369,54  11,88 
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 2 150 970,24  1 621 929,46  75,40 
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 150 970,24  0,00  0,00 
4.4  Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 78 000,00  28 000,00  35,90 
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00  0,00    
5 Rozchody bud żetu 1 671 172,00  300 186,00  17,96 
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 1 671 172,00  260 586,00  15,59 

5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00  0,00    

5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00  0,00    

5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 
ustawy 0,00  0,00    

5.1.1.3 
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 

ustawy 0,00  0,00    

5.2  Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00  39 600,00    
6 Kwota długu 16 497 589,80  14 295 589,80  86,65 

7 Kwota zobowi ązań wynikaj ących z przej ęcia przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego zobowi ązań 
po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zal iczanych do sektora  finansów publicznych 0,00  0,00    

8 Relacja zrównowa żenia wydatków bie żących, o której mowa w art. 242 ustawy x x   
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi 1 844 948,67  1 938 232,94  105,06 

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 
pomniejszonymi  o wydatki 4 081 117,98  5 112 190,00  125,26 

9 Wskaźnik spłaty zobowi ązań x x   

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. 

6,02% 6,02%   

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. 

5,81% 5,81%   

9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 
do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00  0,00%   

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 

5,81% 5,81%   
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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) 8,50% 8,50%   

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)  

6,03% 6,03%   

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)  

8,10% 8,10%   

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 

Spełniona Spełniona   

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 

Spełniona Spełniona   

10 Przeznaczenie prognozowanej nadwy żki bud żetowej,  w tym na: 0,00  0,00    
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00  0,00    
11 Informacje uzupełniaj ące o wybranych rodzajach wydatków bud żetowych x x   
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 451 393,98  6 760 116,80  50,26 
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 564 800,60  1 208 376,26  47,11 
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 4 738 277,25  3 143 578,97  66,34 
11.3.1 bieżące 32 781,18  12 143,50  37,04 
11.3.2 majątkowe 4 705 496,07  3 131 435,47  66,55 
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane  4 474 696,07  3 100 741,21  69,30 
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 6 106 546,76  193 531,22  3,17 
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji  781 250,00  124 276,90  15,91 

12 Finansowanie programów, projektów lub zada ń realizowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x   

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 12 000,00  0,00  0,00 

12.1.1 -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12 000,00  0,00  0,00 

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 

12 000,00  0,00  0,00 

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 1 205 943,07  1 357 257,85  112,55 

12.2.1 -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 205 943,07  1 357 257,85  112,55 
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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 772 151,72  1 357 257,85  175,78 

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 32 781,18  12 109,38  36,94 

12.3.1 -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  12 000,00  12 109,38  100,91 

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  32 781,18  12 109,38  36,94 

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 3 824 208,29  2 275 188,22  59,49 

12.4.1 -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 205 943,07  665 738,02  55,20 

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  3 550 121,69  0,00  0,00 

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  

1 156 040,51  0,00  0,00 

12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 1 156 040,51  0,00  0,00 

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 

249 139,00  0,00  0,00 

12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 249 139,00  0,00  0,00 

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  

0,00  0,00    

12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00  0,00    

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 

0,00  0,00    

12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00  0,00    

13 Kwoty dotycz ące przej ęcia i spłaty zobowi ązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  x x   

13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 
likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00  0,00    

13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 
15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 

0,00  0,00    

13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności 
leczniczej 0,00  0,00    
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13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej 0,00  0,00    

13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej 0,00  0,00    

13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do 
końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00  0,00    

13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej 0,00  0,00    

14 Dane uzupełniaj ące o długu i jego spłacie x x   

14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 
wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 671 172,00  220 986,00  13,22 

14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00  0,00    
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00  0,00    
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00  0,00    

14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00  0,00    

14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00  0,00    
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00  215 936,77    
15 Dane dotycz ące emitowanych obligacji przychodowych x x   

16 Stopie ń niezachowania relacji okre ślonych w art. 242-244 ustawy  
(dotyczy tylko JST obj ętych procedur ą z art. 240a lub 240b)  x x   

 
 
 
 

Id: C1DA5A56-14D9-4757-BA6D-DFFABB18CD39. Podpisany Strona 7



Realizacja przedsi ęwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroc zu 
2015 roku 

 

L.p. Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynująca 

Okres 
realizacji Limit 2015 

Wykonanie na 
30.06.2015 

Wykonanie 
% 

od do 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 4 738 277,25 3 143 578,97 66,34 

1.a - wydatki bieżące 32 781,18 12 143,50 37,04 

1.b - wydatki majątkowe 4 705 496,07 3 131 435,47 66,55 

1.1 

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

3 735 236,47 3 109 578,97 83,25 

1.1.1 - wydatki bieżące 32 781,18 12 143,50 37,04 

1.1.1.1 

Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w 
tyle-DZIAŁAJ - celem jest zwiększenie 
aktywizacji zawodowej i społecznej 
klientów pomocy społecznej na terenie 
gminy Konopiska 

GMINNY 
OŚRODEK 
POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

2008 2015 27 243,43 7 442,07 27,32 

1.1.1.2 Uczenie się przez całe życie ZSP w 
Aleksandrii 2013 2015 5 537,75 4 701,43 84,90 

1.1.2 - wydatki majątkowe 3 702 455,29 3 097 435,47 83,66 

1.1.2.1 

Budowa infrastruktury informatycznej 
dla Subregionu Północnego E-region 
częstochowski  - celem jest 
zwiększenie dostępności Internetu w 
subregionie północnym m.in. dla 
mieszkańców gminy Konopiska 

Urząd Gminy 
Konopiska 2010 2015 131 086,60 0,00 0,00 

1.1.2.2 
Budowa kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w ul. Szmaragdowej w 
miejscowości Konopiska 

Urząd Gminy 
Konopiska 2014 2015 549 492,00 474 138,34 86,29 

1.1.2.3 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy Konopiska - poprawa 
efektu ekologicznego, zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej oraz 
poprawa warunków życia 
mieszkańców 

Urząd Gminy 
Konopiska 2015 2018 40 000,00 0,00 0,00 

1.1.2.4 

Termomodernizacja wraz z budową 
alternatywnych żródeł energii w 
budynkach użyteczności publicznej w 
gminie Konopiska - poprawa 
efektywności ekologicznej 

Urząd Gminy 
Konopiska 2015 2018 20 000,00 20 000,00 100,00 

1.1.2.5 Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie gminy Konopiska 

Urząd Gminy 
Konopiska 

2009 2015 2 961 876,69 2 603 297,13 87,89 

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

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00   

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00   

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 
wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1 003 040,78 34 000,00 3,39 

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00   

1.3.2 - wydatki majątkowe 1 003 040,78 34 000,00 3,39 
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1.3.2.1 

Budowa części bojowej (wozownia) 
OSP w Aleksandrii - Celem jest 
zabezpieczenie samochodów 
bojowych OSP poprawa warunków 
pracy strażaków, która przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców 

Urząd Gminy 
Konopiska 2011 2016 729 040,78 0,00 0,00 

1.3.2.2 

Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej 
przy ZSP Aleksandria - rozwój kultury 
fizycznej mieszkańców gminy 
Konopiska 

Urząd Gminy 
Konopiska 2014 2019 34 000,00 34 000,00 100,00 

1.3.2.3 

Opracowanie dokumentacji technicznej 
w sprawie budowy drogi powiatowej 
łączącej węzeł autostrady A1 z 
terenami inwestycyjnymi Gminy 
Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta 
Częstochowy - Celem jest 
umożliwienie dojazdu z autostrady do 
terenów inwestycyjnych gminy, co 
wpłynie na zwiększenie ich 
atrakcyjności oraz rozwoju gminy 

Urząd Gminy 
Konopiska 

2013 2015 20 000,00 0,00 0,00 

1.3.2.4 
Rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych 

Urząd Gminy 
Konopiska 2013 2016 200 000,00 0,00 0,00 

1.3.2.5 

Termomodernizacja budynku OSP w 
Konopiskach wraz z wymianą źródła 
ciepła - Celem głównym jest poprawa 
jakości środowiska naturalnego, w tym 
powietrza oraz ograniczenie zużycia 
energii oraz wzrost wykorzystania 
energii z odnawialnych źródeł. 

Urząd Gminy 
Konopiska 2013 2018 20 000,00 0,00 0,00 

1.3.2.6 
Wykonanie projektu budowy chodnika 
DW 904 w Konopiskach - Poprawa 
jakości życia mieszkańców 

Urząd Gminy 
Konopiska 2015 2016 0,00 0,00   

 
Powyższe zestawienie obejmuje plan na rok 2015 i wykonanie na dzień 30.06.2015 roku w 
zakresie 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 
12 143,50 zł, co przy zakładanym planie w wysokości 32 781,18 zł stanowi 37,04% 
wykonania realizacji planu. W planie cała kwota przeznaczona była na programy z udziałem 
środków unijnych do realizacji w ramach programów POKL i Sokrates Comenius. Realizacja 
tych programów już się zakończyła. Były to projekty: Uczenie się przez całe życie – projekt 
realizowany przez ZSP w Aleksandrii i Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ 
– projekt realizowany przez GOPS. 
 
Wydatki majątkowe 
Ad 1.b 

Na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatkowano kwotę 
3 131 435,47 zł, w tym na programy wieloletnie tzw. twarde, finansowane lub 
współfinansowane ze środków unijnych w ramach programów PROW, RPO i POIiŚ 
wydatkowano 3 097 435,47 zł. 
Ad 1.1 wydatki na programy i projekty związane z programami realizowanymi przy udziale 
środków unijnych: 
1.1.2.1  Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region 
częstochowski, inwestycja realizowana przez Urząd Gminy. Na chwilę obecną jesteśmy na 
etapie korespondencji, ale prace są w trakcie realizacji, więc środki będą wydatkowane do 
końca roku. 
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1.1.2.2  Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w 
miejscowości Konopiska, inwestycja realizowana przez Urząd Gminy została zakończona i 
rozliczona, w 2015 roku wydatkowano na ten cel 474 138,34 zł, obecnie oczekujemy na 
środki z PROW. 
1.1.2.3  Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Konopiska - inwestycja 
realizowana przez Urząd Gminy, na dzień 30.06.2015r. nie wydatkowano środków 
finansowych. 
1.1.2.4  Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w 
budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska - inwestycja realizowana przez 
Urząd Gminy, kwota wydatkowana to 20 000,00 zł, realizacja planu w 100%. 
1.1.2.5  Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska - 
inwestycja realizowana przez Urząd Gminy – Jednostkę Realizującą Projekt, kwota 
wydatkowana na dzień dzisiejszy wynosi 2 603 297,13 zł. zadanie będzie niebawem 
zakończone a w IV kwartale Gmina złoży rozliczenie do instytucji pośredniczącej. 
 
Ad 1.3 wydatki na programy i projekty pozostałe: 
1.3.2.1  Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii - inwestycja na chwilę 
obecną nie jest realizowane. 
1.3.2.2  Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandrii - inwestycja 
realizowana przez Urząd Gminy, w bieżącym roku zaplanowani i zrealizowano zwydatki w 
wysokości 34 000,00 zł na zapłacenie projektu hali. 
1.3.2.3  Opracowanie dokumentacji technicznej w sprawie budowy drogi powiatowej 
łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska 
i Miasta Częstochowy  inwestycja realizowana przez Urząd Gminy, na dzień 30.06.2015r. nie 
wydatkowano środków finansowych. 
1.3.2.4  Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - inwestycja realizowana 
przez Urząd Gminy, w bieżącym roku nie wydatkowano środków finansowych. 
1.3.2.5  Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła 
ciepła - inwestycja realizowana przez Urząd Gminy, na dzień 30.06.2015r. nie wydatkowano 
środków finansowych. 
1.3.2.5  Wykonanie projektu budowy chodnika DW 904 w Konopiskach – 
przeznaczona do realizacji dopiero w 2016. 
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