
Id: SQRCY-JEGEC-CZTAF-DQGZM-VBWAU. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR 408/XLIII/2010
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2010 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 

poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 

157 poz. 1240) 

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)Załącznik nr 4 do uchwały "Przychody i rozchody budżetu Gminy Konopiska na rok 2010" otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2)W załączniku nr 5 do uchwały "Wykaz inwestycji gminnych na rok 2010": 

a) zmienia się nazwę następującego zadania: poz. 11 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsosz 

- na nazwę następującą: poz 11 Przebudowa drogi gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz w gminie 
Konopiska, powiat częstochowski - planowane nakłady w wysokości 10.000,00 zł. 

b) dodaje się zadanie: poz 58 Opracowanie projektu wodociągu w ul. Strażackiej i ul. Księżycowej w m. 
Aleksandria - planowane nakłady w wysokości 23.000,00 zł. 

3)Załącznik nr 8 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2010” otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

4)Załącznik nr 11 do uchwały „Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

5)Załącznik nr 12 do uchwały „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii 
Europejskiej w roku budżetowym 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Zadania wskazane z § 1 będą realizowane w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 
inwestycje. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Danuta Budzik



Załączniki binarne
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Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 408/XLIII/2010 z dnia 20 października 2010 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska zał nr 8 do uchw budżet 2010
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 408/XLIII/2010 z dnia 20 października 2010 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2012 zal 11 do uchw budz

Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 408/XLIII/2010 z dnia 20 października 2010 r.

Limity wydatkow na programy i projekty realizowane ze srodkow Unii Europejskiej w roku
budzetowym 2010 zal 12 do uchw budz

Zalacznik4.doc


Załącznik nr 4







Załącznik nr 1


do Budżetu 







do Uchwały Rady Gminy Konopiska


Gminy Konopiska







nr 408/XLIII/2010

na rok 2010







z dnia 20.10.2010r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Konopiska na rok 2010


		Lp

		§

		Treść

		Kwota



		

		Przychody ogółem:

		(12.362.316)

9.858.566



		1



		911



		Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, w tym:


 4.150.000,00 – Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach


     600.000,00 - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Gminie Konopiska w miejscowości Aleksandria ul. Gościnna przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego

		4.750.000






		2




		952




		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:


Kredyty – ogółem: 2.758.647

192.732,00 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska

858.000,00 - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria


212.313,22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna – budowa chodnika wraz z odwodnieniem

300.000,00 – Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska

120.295,38 – Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Jamki - Korzonek


100.000,00 – Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach

200.000,00 – Rewitalizacja centrum Konopisk


775.306,02 - Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska - Blachownia

Pożyczki  - ogółem: 2.349.919

1.516.292,42 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska

     48.260,00 -  Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni  i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska

 59.670,00 – Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku Remizy OSP w Hutkach

78.450,00 -   Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 (stara gmina)

   647.246,00 – Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach

		5.108.566





		

		Rozchody ogółem:

		1.193.342



		1




		962




		4.700,00 – dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS w związku z realizacją zadania pn. "Biesiadujące Konopiska organizacja sześciodniowego cyklu imprez kulturalno - turystycznych na terenie gminy Konopiska"


25.000,00 – dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS w związku z realizacją zadania pn. "Wydanie folderów promocyjnych w gminie Konopiska należącej do LGD "Bractwo Kuźnic"

		29.700






		2



		992




		Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym: 

462.136,00 - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice 


  20.200,00 - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w  Rększowicach 


  33.480,00 - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Aleksandrii


  20.640,00 - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Hutkach 


  64.008,13 - kredyt na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice – II etap


  78.904,00 - kredyt na budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego nad Zalewem Pająk


  54.596,74 - kredyt na budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Sportowej


165.104,00 - kredyt na budowę stadionu nad Zalewem Pająk – budynek administracyjno – gospodarczy


108.300,00 - kredyt na budowę drogi ul. Mostowa w Aleksandrii

  37.500,00 - kredyt na budowę drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna 


  38.820,50 - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jamkach


    5.101,00 - pożyczka z WFOŚiGW na budowę instalacji solarnej

  70.126,19 - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Łaziec – Rększowice etap III


    4.725,00 - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku „starej gminy” przy ul. Sportowej

		1.163.642











Załącznik nr 8







Załącznik nr 2


do Budżetu 







do Uchwały Rady Gminy Konopiska


Gminy Konopiska







nr 408/XLIII/2010

na rok 2010







z dnia 20.10.2010

Plan dotacji


udzielanych z budżetu


Gminy Konopiska w roku 2010


Dotacje na zadania bieżące

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:


		Rozdział

		§

		Opis

		Kwota



		80104

		2310

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 


- dotacja dla Gminy Częstochowa

		24.217,41



		80110

		2310

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


- dotacja dla Gminy Częstochowa

		1.060,61



		85121

		2800

		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia

		50.000,00



		92116

		2480

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury


- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

		164.600,00





2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

		Rozdział

		§

		Opis

		Kwota



		75075

		2820

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

- dotacja dla Orkiestry – promocja gminy

		6.000,00



		80104

		2540

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


– prywatne przedszkole

		38.060,00



		92105

		2829

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom


- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury 

		30.000,00



		92605

		2820

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom


- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy

		100.000,00



		

		

		R a z e m:

		413.938,02





Dotacje na zadania inwestycyjne – dla jednostek sektora finansów publicznych

		Rozdział

		§

		Opis

		Kwota



		60013

		6630

		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

- opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 i 908 w Konopiskach

		100.000,00



		60014

		6300

		630    D  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych


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

		212.313,22



		

		6309

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda – Konopiska - Blachownia

		775.306,02



		

		

		R a z e m:

		1.087.619,24



		

		

		Ogółem dotacje z budżetu :

		1.501.557,26









Załącznik nr 11














Załącznik nr 3

do Budżetu 














do Uchwały Rady Gminy Konopiska


Gminy Konopiska














nr 408/XLIII/2010

na rok 2010














z dnia 20.10.2010r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2012


		Rozdział

		Nazwa zadania

		Miejsce realizacji

		Orientacyjny koszt zadania

		Źródła


finansowania

		Lata


realizacji

		2010

		2011

		2012



		01010

		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska

		Budowa kanalizacji sanitarnej:


- Łaziec, Rększowice III e

		56.185.489

		Budżet gminy


Fundusz Spójności

		2009-2015

		8.768.515

		7.640.006

		13.564.930



		

		

		- Hutki, Jamki-Kowale, Korzonek-Leśniaki

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Konopiska ul. Śląska

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Kopalnia, Aleksandria

		

		

		

		

		

		



		01010

		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria

		Budowa kanalizacji deszczowej:


- Konopiska ul. Stawowa

		2.050.000

		Budżet gminy


PROW

		2009-2011

		181.000

		1.828.740

		



		

		

		- Konopiska os. Górka

		

		

		

		

		

		



		

		

		Budowa wodociągu:


- Hutki

		1.076.000

		Budżet gminy


PROW

		2009-2011

		677.000

		372.700

		



		

		

		- Konopiska ul. Śląska

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Aleksandria ul. Przejazdowa

		

		

		

		

		

		



		60013

		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 i 904 w Gminie Konopiska

		Konopiska

		2.796.490

		Budżet gminy


Budżet Województwa Śląskiego

		2008 – 2010

		2.200.000

		

		



		60013

		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 ul. Klonowa w Kopalni oraz ul. Przejazdowa w Aleksandrii


(wykonanie projektu budowlanego)

		Gmina Konopiska

		150.000

		Budżet gminy


Budżet Województwa Śląskiego

		2010 – 2011

		5.000

		145.000

		



		60013

		Budowa chodnika w ciągu DW 908 w Gminie Konopiska

		Wąsosz

		205.000

		Budżet gminy


Budżet Województwa Śląskiego

		2010 – 2011

		5.000

		200.000

		



		60014

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

		Aleksandria

		1.560.000

		Budżet gminy

		2008 - 2010

		212.314

		

		



		60016

		Przebudowa drogi gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz w gminie Konopiska, powiat częstochowski

		Wąsosz

		2.849.900

		Budżet gminy


NPPDL

		2009-2011

		10.000

		2.811.800

		



		60016

		Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska

		Aleksandria

		660.000

		Budżet gminy

		2010-2011

		300.000

		360.000

		



		70005

		Budowa i modernizacja budynków komunalnych:


· - modernizacja budynku przy ul. Sportowej 1 (stara gmina)


· - budowa budynków socjalnych


· - modernizacja budynku Urzędu Gminy

		Gmina Konopiska

		684.710

200.000


360.000

		Budżet gminy

		2008-2010


2008-2011

2008-2011

		300.000


 

		50.000


100.000

		100.000


100.000



		75023

		E-powiat współfinansowane ze Starostwem Powiatowym

		Konopiska

		176.045

		Budżet gminy

		2008 - 2010

		

		30.000

		



		75023

		Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski

		Konopiska

		139.515,20

		Budżet gminy

		2010 – 2012

		

		46.505,07

		93.010,14



		75095

		Realizacja założeń społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego mieszkańcom Gmin Konopiska i Blachownia

		Gmina Konopiska

Gmina Blachownia

		1.471.828

		Budżet gminy


RPO

		2010-2011

		11.000

		1.450.828

		



		75412

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach

		Hutki

		420.000

		Budżet gminy


WFOSiGW

		2009-2010

		270.000

		150.000

		



		80101

		Adaptacja poddasza i remont budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach w celu podniesienia jakości kształcenia.

		Konopiska

		159.877


905.965


Σ=1.065.842

		Budżet gminy


RPO 




		2008 - 2012

		

		500.000

		500.000



		80101

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni  i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska

		Łaziec

		424.000

		Budżet gminy


WFOSiGW

		2010-2011

		110.000

		314.000

		



		90002

		Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych - system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

		Konopiska

		907.428

		Budżet gminy

		2008-2011

		150.000

		200.000

		350.000



		90005

		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez termomodernizację i zmianę systemów grzewczych w zasobach lokalowych Gminy Konopiska

		Jamki, Wąsosz, Konopiska

		2.307.212

		Budżet gminy


RPO

		2010-2011

		80.000

		227.212

		2.000.000



		92105

		Rewitalizacja centrum Konopisk

		Konopiska

		394.699


382.497


Σ=777.196

		Budżet gminy


PROW




		2008-2011

		270.000

		458.431

		



		92105

		Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach

		Konopiska

		510.401,20


2.892.271,40


Σ=3.402.672,60

		Budżet gminy


RPO 

		2007 - 2011

		

		300.000

		



		92601

		Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach

		Konopiska

		8.200.000

		Budżet gminy

		2008-2012

		4.717.000

		3.450.000

		



		92601

		Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Konopiskach

		Konopiska

		3.905.000

		Budżet gminy

		2008-2011

		70.000

		

		



		92601

		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Gminie Konopiska w miejscowości Aleksandria ul. Gościnna przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego

		Aleksandria

		1.276.000

		Budżet gminy


Urząd Marszałkowski


ŚUW

		2009-2010

		1.266.000

		

		









Załącznik nr 12














Załącznik nr 4

do Budżetu 














do Uchwały Rady Gminy Konopiska


Gminy Konopiska














nr 408/XLIII/2010

na rok 2010














z dnia 20.10.2010

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2010


		Roz

		Nazwa zadania

		Łączne nakłady finansowe

		w tym:

		Okres realizacji zadania

		Nakłady w 2010 roku

		w tym:

		Program



		

		

		

		środki obce (UE+BP)

		wkład własny gminy

		

		

		środki obce (UE+BP)

		wkład własny gminy

		



		01010

		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska

		56.185.489

		35.195.211

		20.990.278

		2009-2015

		8.768.515

		7.059.491

		1.709.025

		Fundusz Spójności



		01010

		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria

		3.126.000

		2.657.100

		468.900

		2009-2011

		858.000

		729.300

		128.700

		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich



		60014

		Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wygoda – Konopiska – Blachownia

		3.072.443

		1.521.831

		775.306,02

		2010

		775.306,02

		

		775.306,02

		Program Rozwoju Subregionu Częstochowskiego



		60016

		Przebudowa drogi gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz w gminie Konopiska, powiat częstochowski

		3.020.000

		2.567.000

		453.000

		2009-2011

		10.000

		

		10.000

		Regionalny Program Operacyjny



		75095

		Realizacja założeń społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego mieszkańcom Gmin Konopiska i Blachownia

		1.471.828

		1.251.054




		220.774

		2010-2011

		11.000

		

		11.000

		Regionalny Program Operacyjny



		80101

		Aktywny uczeń

		499.931

		499.931

		

		2010-2012

		155.167

		155.167

		

		PO Kapitał Ludzki



		80103

		Mądry przedszkolak w Łaźcu

		36.890

		36.890

		

		2010

		36.890

		36.890

		

		PO Kapitał Ludzki



		80104

		Być przedszkolakiem

		967.045

		967.045

		

		01.09.2010-30.08.2012

		244.473

		244.473

		

		PO Kapitał Ludzki



		80110

		Uczenie się przez całe życie

		80.064

		80.064

		

		01.08.2008-31.07.2010

		24.309

		24.309

		

		Sokrates Comenius 



		80110

		To jest gimnazjum

		471.281

		471.281

		

		2010-2012

		193.500

		193.500

		

		PO Kapitał Ludzki



		80195

		Edukacyjny start z rodzicami

		39 460

		39 460

		

		2009-2010

		24.902,73

		24.902,73

		

		PO Kapitał Ludzki



		80195

		Języki obce kluczem do sukcesu

		44 740

		44 740

		

		2009-2010

		27.005

		27.005

		

		PO Kapitał Ludzki



		80195

		Język niemiecki dla młodszych i starszych

		32.516

		32.516

		

		04.01.2010-31.05.2010

		32.516

		32.516

		

		PO Kapitał Ludzki



		85219

		Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ

		413.496,95

		369.804,03

		43.692,92

		2008-2010

		165.928

		148.505

		17.423

		PO Kapitał Ludzki



		90005

		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez termomodernizację i zmianę systemów grzewczych w zasobach lokalowych Gminy Konopiska

		2.307.212

		1.901.631

		405.581

		2010-2011

		73.440

		

		73.440

		Regionalny Program Operacyjny



		92105

		Rewitalizacja centrum Konopisk

		777.196

		382.497

		394.699

		2008-2011

		270.000

		

		270.000

		Regionalny Program Operacyjny



		92105

		Przyszłość w twoich rękach

		19.650

		19.650

		

		01.10.2009 31.03.2010

		9.775,40

		9.775,40

		

		PO Kapitał Ludzki



		92105

		Wspólny cel

		49.480

		49.480

		

		01.02.2010 30.07.2010

		49.480

		49.480

		

		PO Kapitał Ludzki



		92105

		Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej

		609.880

		518.398

		91.482

		2009-2012

		374.000

		317.900

		56.100

		Regionalny Program Operacyjny



		92105

		Świetlica „Otwarta dłoń”

		106.316

		106.316

		

		2010-2011

		53.588

		53.588

		

		PO Kapitał Ludzki



		92105

		Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego

		1.263.046

		1.073.589

		189.457

		2010-2013

		13.000

		11.050

		1.950

		Regionalny Program Operacyjny









