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UCHWAŁA NR 353/XXXVIII/2010
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) 

Rada Gminy Konopiska uchwala: 

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr 353/XXXVIII/2010

Rady Gminy Konopiska

z dnia 13 maja 2010 r.

Budżet Gminy Konopiska na 2010 rok 

Dochody Wydatki
Dz Roz §

Treść
Zwiększ. Zmniejsz Zwiększ. Zmniejsz.

1 2 3 4 5 6 7 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 9.825.727,00 9.825.727,00 0,00 75.549,00 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.825.727,00 9.825.727,00 0,00 0,00 
 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich

9.825.727,00    

  FS - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 
Konopiska +9.096.427,00

    

  PROW - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Konopiska 
oraz budowa wodociągu w m. Hutki i Konopiska +729.300,00

    

 6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin)

 9.825.727,00   

  FS - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 
Konopiska -9.096.427,00

    

  PROW - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Konopiska 
oraz budowa wodociągu w m. Hutki i Konopiska -729.300,00

    

      
01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 75.549,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    75.549,00
  Podczęstochowska strefa aktywności gospodarczej -75.549,00     
       

600 Transport i łączność 0,00 600.000,00 300.000,00 1.100.000,00 
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00 

  6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

 200.000,00   

  Budowa chodnika w ciągu drogi wojew. nr 908 i 904 w Gminie 
Konopiska -200.000,00

    

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    300.000,00
  Budowa chodnika w ciągu drogi wojew. nr 908 i 904 w Gminie 

Konopiska -300.000,00
    

      
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 400.000,00 300.000,00 800.000,00 

  6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

 400.000,00   

  Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. 
Gościnna – budowa chodnika wraz z odwodnieniem -
400.000,00

    

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    800.000,00
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. 

Gościnna – budowa chodnika wraz z odwodnieniem -
800.000,00
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  6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

  300.000,00  

  Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. 
Gościnna – budowa chodnika wraz z odwodnieniem 
+300.000,00

    

      
700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   20.000,00  
  Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 

1 (stara gmina) +20.000,00
    

      
801 Oświata i wychowanie 323.769,28 323.769,28 0,00 9.552,00 

80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 9.552,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    9.552,00
  Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w SP 

w Jamkach - Korzonku -9.552,00
    

        
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31.543,50 31.543,50 0,00 0,00 

  2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej

31.543,50    

  KL - Mądry przedszkolak w Łaźcu +31.543,50     
  2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 

Polityki Rolnej
 31.543,50   

  KL - Mądry przedszkolak w Łaźcu -31.543,50     
      

80104 Przedszkola 207.802,05 207.802,05 0,00 0,00 
  2007 Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej 

Polityki Rolnej
207.802,05    

  KL - Być przedszkolakiem +207.802,05     
  2008 Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej 

Polityki Rolnej
 207.802,05   

  KL - Być przedszkolakiem -207.802,05     
      

80195 Pozostała działalność 84.423,73 84.423,73 0,00 0,00 
  2007 Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej 

Polityki Rolnej
71.760,17    

  KL - "Edukacyjny start z rodzicami" +21.167,32     
  KL - "Języki obce kluczem do sukcesu ucznia" +22.954,25     
  KL - "Język niemiecki" +27.638,60     
  2009 Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej 

Polityki Rolnej
12.663,56    

  KL - "Edukacyjny start z rodzicami" +3.735,41     
  KL - "Języki obce kluczem do sukcesu ucznia" +4.050,75     
  KL - "Język niemiecki" +4.877,40     
  2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

 71.760,17   

  KL - "Edukacyjny start z rodzicami" -21.167,32     
  KL - "Języki obce kluczem do sukcesu ucznia" -22.954,25     
  KL - "Język niemiecki" -27.638,60     
  2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

 12.663,56   
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  KL - "Edukacyjny start z rodzicami" -3.735,41     
  KL - "Języki obce kluczem do sukcesu ucznia" -4.050,75     
  KL - "Język niemiecki" -4.877,40     

       
852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 9.552,00 0,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 0,00 9.552,00 0,00 
  3110 Świadczenia społeczne   6.800,00  
  "Dziecko - dar, który nauczymy się chronić" +6.800,00     
  4120 Składki na Fundusz Pracy   230,70  
  "Dziecko - dar, który nauczymy się chronić" +230,70     
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   592,30  
  "Dziecko - dar, który nauczymy się chronić" +592,30     
  4300 Zakup usług pozostałych   1.929,00  
  "Dziecko - dar, który nauczymy się chronić" +1.929,00     
        

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.025.000,00 1.025.000,00 300.000,00 410.301,00 
90002 Gospodarka odpadami 425.000,00 1.025.000,00 0,00 410.301,00 

 0830 Wpływy z usług  200.000,00   
 0970 Wpływy z różnych dochodów  400.000,00   
 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich

361.250,00    

  RPO - Rozbudowa gminnego składowiska odpadów 
komunalnych –system selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych +361.250,00

    

 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich

63.750,00    

  RPO - Rozbudowa gminnego składowiska odpadów 
komunalnych –system selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych +63.750,00

    

  6638 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

 361.250,00   

  RPO - Rozbudowa gminnego składowiska odpadów 
komunalnych –system selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych -361.250,00

    

  6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

 63.750,00   

  RPO - Rozbudowa gminnego składowiska odpadów 
komunalnych –system selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych -63.750,00

    

  4430 Różne opłaty i składki    300.000,00
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    110.301,00
  Zakup ładowarki -110.301,00     

      
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
600.000,00 0,00 300.000,00 0,00 

 0830 Wpływy z usług 200.000,00    
 0970 Wpływy z różnych dochodów 400.000,00    
  4430 Różne opłaty i składki   300.000,00  
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921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 427.391,40 739.653,40 83.588,00 30.000,00 
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 427.391,40 739.653,40 83.588,00 30.000,00 

  2007 Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej

413.816,89    

  KL - Przyszłość w twoich rękach +8.309,09     
  KL - Wspólny cel +42.058,00     
  RPO - Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy 

Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej 
+317.900,00

    

  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +45.549,80     
  2008 Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej 

Polityki Rolnej
 18.993,00   

  KL - Wspólny cel -18.993,00     
  2009 Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej 

Polityki Rolnej
13.574,51    

  KL - Przyszłość w twoich rękach +1.466,31     
  KL - Wspólny cel +4.070,00     
  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +8.038,20     
 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

 349.274,09   

  KL - Przyszłość w twoich rękach -8.309,09     
  KL - Wspólny cel -23.065,00     
  RPO - Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy 

Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej -
317.900,00

    

 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

 5.536,31   

  KL - Przyszłość w twoich rękach -1.466,31     
  KL - Wspólny cel -4.070,00     
 6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin)

 365.850,00   

  RPO - Rewitalizacja centrum Konopisk -365.850,00     
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
  30.000,00  

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników   3.400,00  
  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +3.400,00     
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników   600,00  
  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +600,00     
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe   24.089,00  
  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +24.089,00     
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe   4.251,00  
  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +4.251,00     
 4217 Zakup materiałów i wyposażenia   12.756,80  
  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +12.756,80     
 4219 Zakup materiałów i wyposażenia   2.251,20  
  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +2.251,20     
 4300 Zakup usług pozostałych    30.000,00
 4307 Zakup usług pozostałych   1.394,00  
  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +1.394,00     
 4309 Zakup usług pozostałych   246,00  
  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +246,00     
 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów   3.910,00  
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i licencji
  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +3.910,00     
 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 

i licencji
  690,00  

  KL - Świetlica "otwarta dłoń" +690,00     
      
      

Razem dochody i wydatki 11.601.887,68 12.514.149,68 713.140,00 1.625.402,00 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Danuta Budzik



Załączniki binarne


