
Id: AEEXK-GWFDA-LYNHJ-FKNBG-CAELE. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR 23/IV/2011
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 8 lutego 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011–2024. 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. Zm.) 

Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopiska na lata 2011–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2011–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marcin Poleszczuk



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 r.
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 23/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 r.
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Informacja dod r

		

						Informacja

				Informuję, że do  dnia wystąpienia z wnioskiem o wydanie  opinii dotyczącej

				emisji  papierów  wartościowych,  możliwości  spłaty  kredytów  i  pożyczek

						został* / nie został* orzeczony

				zwrot środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

				z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz.U z 2009 r.Nr 157, poz.1240)

				…………………………		……………………………..
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Przepływy 20.10.2010

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA wraz prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań																												Załącznik nr 1 do Projektu Wieloletniej Prognowy Finansowej                                           Gminy Konopiska na rok 2011

		Wyszczególnienie		Wykonanie 2007 rok		Wykonanie 2008 rok		Wykonanie 2009 rok		Wykonanie wg 30.09.2011

												2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033

		1.Dochody bieżące z tego:		19,312,071		21,009,944		21,569,786		23,531,094.00		23,398,010		24,912,614		25,664,232		25,598,034		26,400,000		26,864,000		27,065,960		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9,341,307		10,000,425		10,619,820		10,985,308.00		12,524,647		12,500,000		12,594,232		12,598,034		13,200,000		13,464,000		13,665,960		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000

		1.2. Subwencja z budżetu państwa		6,831,753		7,742,091		7,622,454		8,251,454.00		8,054,764		8,200,000		8,700,000		9,000,000		9,200,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000

		1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące		3,059,674		2,961,758		2,889,691		2,977,812.00		2,818,599		2,900,000		3,000,000		3,100,000		3,100,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000

		1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.		79,337		305,670		437,821		1,316,520.00		0		1,312,614		1,370,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.Dochody majątkowe z tego:		3,222,862		4,851,148		3,390,106		12,597,503.00		12,789,231		17,779,064		16,778,046		7,218,400		2,800,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.1. dochody z majątku		1,097,261		1,247,080		581,756		920,000.00		3,275,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		w tym: dochody ze sprzedaży majątku                  (§§ 076, 077, 078, 087)		1,097,261		1,247,080		581,756		920,000.00		3,275,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.2. dotacje na inwestycje		1,936,587		3,604,067		2,808,350		3,463,713.00		1,035,716		2,265,160		2,300,000		2,300,000		2,300,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.		189,014				0		8,213,790.00		8,478,515		15,013,904		13,978,046		4,418,400		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		I. Ogółem dochody (1+2)		22,534,934		25,861,092		24,959,892		36,128,597.00		36,187,241		42,691,678		42,442,278		32,816,434		29,200,000		30,364,000		30,565,960		30,600,000		30,600,000		30,600,000		30,100,000		30,100,000		30,100,000		30,100,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		4. Wydatki bieżące		16,395,704		17,436,032		19,039,172		23,209,374.21		22,556,317		20,809,439		20,220,602		20,300,000		20,300,000		20,400,000		20,400,000		20,600,000		20,600,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000

		w tym *1: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) *   wraz z odsetkami

		- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *2		50,824		54,136		138,898		235,000.00		600,000		500,000		500,000		500,000		450,000		400,000		370,000		350,000		350,000		300,000		250,000		200,000		150,000		100,000		95,000		75,000		50,000		30,000		15,000		0		0		0		0

		- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych								0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		5. Wydatki majątkowe		9,380,380		8,853,111		7,690,667		21,584,446.79		18,927,883		21,597,782		22,252,234		10,628,681		6,875,351		7,681,269		6,090,924		8,137,156		7,237,100		8,252,941		7,914,300		8,214,300		8,214,300		8,214,077		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000

		II. Ogółem wydatki (4+5)		25,776,084		26,289,144		26,729,838		44,793,821.00		41,484,200		42,407,221		42,472,836		30,928,681		27,175,351		28,081,269		26,490,924		28,737,156		27,837,100		29,052,941		28,714,300		29,014,300		29,014,300		29,014,077		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		Wynik finansowy (I-II)		-3,241,150		-428,052		-1,769,947		-8,665,224.00		-5,296,959		284,457		-30,558		1,887,753		2,024,649		2,282,731		4,075,036		1,862,844		2,762,900		1,547,059		1,385,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,215,779

		III. Przychody ogółem		5,483,682		2,992,437		5,502,494		9,858,566.00		7,034,319		2,219,452		2,448,190		0		0		1,954,305		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		w tym:  - ze sprzedaży papierów wartościowych								4,750,000.00		1,150,000																																														5,900,000

		- kredytu(ów) *				825,510		1,904,656		2,758,647.00		3,240,312																																														5,998,959

		- pożyczki(ek) *		4,608,410		462,000		1,622,795		2,349,919.00		1,776,239		2,219,452		2,448,190		0		0		1,954,305																																				10,748,105

		- prywatyzacji majątku																																																								0

		- nadwyżki budżetu																																																								0

		- wolnych środków		875,272		1,704,927		1,975,043				838,068																																														838,068

		- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *										29,700																																														29,700

		IV. Rozchody ogółem		815,708		2,564,386		3,732,579		1,193,342.00		1,737,360		2,503,909		2,417,632		1,887,753		2,024,649		4,237,036		4,075,036		1,862,844		2,762,900		1,547,059		1,385,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,892,543

		w tym:  - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *		815,708		693,786		1,632,579		1,163,642.00		1,737,360		2,503,909		2,417,632		1,887,753		1,474,649		2,037,036		2,075,036		1,862,844		1,612,900		1,547,059		1,385,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24,962,843

		- wykup wyemitowanych papierów wartościowych																		550,000		2,200,000		2,000,000				1,150,000																														5,900,000

		- pozostałe rozchody (lokaty, udzielenie pożyczki)				1,870,600		2,100,000		29,700.00

		Równowaga budżetowa				OK		OK.		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Wynik operacyjny brutto =
dochody bieżące - wydatki bieżące		2,916,368		3,573,912		2,530,614		321,719.79		841,693		4,103,175		5,443,630		5,298,034		6,100,000		6,464,000		6,665,960		6,500,000		6,500,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000

		Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =                                                                  Dochody bieżące / Wydatki bieżące		117.8		120.5		113.3		101.39		103.7		119.7		126.9		126.1		130.0		131.7		132.7		131.6		131.6		130.3		130.3		130.3		130.3		130.3		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0

		V. Zadłużenie ogółem na koniec roku		5,902,134		6,320,907		8,215,779		16,910,703.10		21,339,894		21,055,437		21,085,995		19,198,242		17,173,593		14,890,862		10,815,826		8,952,982		6,190,082		4,643,023		3,257,323		2,171,623		1,085,923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		VI. Umorzenia pożyczek		376,725		174,951						x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		VII Zobowiązania wymagalne

		VIII. Umowy o terminie platności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*3

		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)		26.2		24.4		32.9		46.81		59.0		49.3		49.7		58.5		58.8		49.0		35.4		29.3		20.2		15.2		10.8		7.2		3.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)		26.2		24.4		32.9		36.86		54.5		44.1		43.9		58.5		58.8		42.6		35.4		29.3		20.2		15.2		10.8		7.2		3.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4								3,592,620		1,633,284		2,219,452		2,448,190						1,954,305

		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)		3.8		2.9		7.1		3.87		6.5		7.0		6.9		7.3		8.5		15.3		14.5		7.2		10.2		6.0		5.4		4.3		4.1		3.9		0.4		0.3		0.2		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  (z wyłączeniami)		3.8		2.9		7.1		3.87		5.8		5.6		6.1		6.8		8.0		10.8		10.5		3.2		6.2		2.0		1.8		0.7		0.5		0.3		0.4		0.3		0.2		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy  o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)										233,600		612,800		344,600		148,000		148,000		1,344,012		1,227,700		1,227,700		1,227,700		1,231,027		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923

		Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.		x		x		x		x		1,679,761.0		4,103,175.0		5,443,630.0		5,298,034.0		6,100,000.0		6,464,000.0		6,665,960.0		6,500,000.0		6,500,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0

		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)								0.04		0.0581		0.0560		0.0606		0.0683		0.0797		0.1085		0.1053		0.0322		0.0616		0.0201		0.0183		0.0066		0.0050		0.0033		0.0037		0.0029		0.0019		0.0012		0.0006		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		Sprawdzenie  relacji zadanej wzorem  z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)								TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK

		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)								0.16		0.1152		0.0909		0.0853		0.1205		0.1415		0.1809		0.2107		0.2299		0.2309		0.2307		0.2266		0.2201		0.2136		0.2093		0.2107		0.2299		0.2309		0.2307		0.2266		0.2201		0.2136		0.2093		0.2093
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WPF 2011DL

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań																												Załącznik nr 1 do Projektu Wieloletniej Prognowy Finansowej                                           Gminy Konopiska na rok 2011

		Wyszczególnienie		Wykonanie 2007 rok		Wykonanie 2008 rok		Wykonanie 2009 rok		Wykonanie wg 30.09.2010

												2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033

		1.Dochody bieżące z tego:		19,312,071		21,009,944		21,569,786.00		17,574,327.16		23,398,010		24,912,614		25,664,232		25,598,034		26,400,000		26,864,000		27,065,960		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9,341,307		10,000,425		10,619,820.00		8,055,614.44		12,524,647		12,500,000		12,594,232		12,598,034		13,200,000		13,464,000		13,665,960		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000

		1.2. Subwencja z budżetu państwa		6,831,753		7,742,091		7,622,454.00		6,850,639.00		8,054,764		8,200,000		8,700,000		9,000,000		9,200,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000

		1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące		3,059,674		2,961,758		2,889,691.00		2,435,888.79		2,818,599		2,900,000		3,000,000		3,100,000		3,100,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000

		1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.		79,337		305,670		437,821.00		232,184.93		0		1,312,614		1,370,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.Dochody majątkowe z tego:		3,222,862		4,851,148		3,390,106.00		3,883,448.00		12,789,231		17,779,064		16,778,046		7,218,400		2,800,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.1. dochody z majątku		1,097,261		1,247,080		581,756.00		377,849.00		3,275,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		w tym: dochody ze sprzedaży majątku                  (§§ 076, 077, 078, 087)		1,097,261		1,247,080		581,756.00		377,849.00		3,275,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.2. dotacje na inwestycje		1,936,587		3,604,067		2,808,350.00		955,599.00		1,035,716		2,265,160		2,300,000		2,300,000		2,300,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.		189,014				- 0		2,550,000.00		8,478,515		15,013,904		13,978,046		4,418,400		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		I. Ogółem dochody (1+2)		22,534,934		25,861,092		24,959,892.00		21,457,776.00		36,187,241		42,691,678		42,442,278		32,816,434		29,200,000		30,364,000		30,565,960		30,600,000		30,600,000		30,600,000		30,100,000		30,100,000		30,100,000		30,100,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		4. Wydatki bieżące		16,395,704		17,436,032		19,039,172.00		15,335,947.72		22,556,317		20,809,439		20,220,602		20,300,000		20,300,000		20,400,000		20,400,000		20,600,000		20,600,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000

		w tym *1: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) *   wraz z odsetkami

		- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *2		50,824		54,136		138,898.00		176,208.33		600,000		500,000		500,000		500,000		450,000		400,000		370,000		350,000		350,000		300,000		250,000		200,000		150,000		100,000		95,000		75,000		50,000		30,000		15,000		0		0		0		0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane										12,899,856		13,093,354		13,289,754		13,489,100		13,691,437		13,896,809		14,105,261		14,316,840		14,531,592		14,749,566		14,970,810		15,195,372		15,423,302		15,654,652

		funkcjonowanie organów JST										2,331,588		2,366,562		2,402,060		2,438,091		2,474,663		2,511,782		2,549,459		2,587,701		2,626,517		2,665,914		2,705,903		2,746,492		2,787,689		2,829,504

		limity na przedsięwziecia										183,710

		- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych								0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		5. Wydatki majątkowe		9,380,380		8,853,111		7,690,667.00		6,212,563.81		18,927,883		21,597,782		22,252,234		10,628,681		6,875,351		7,681,269		6,090,924		8,137,156		7,237,100		8,252,941		7,914,300		8,214,300		8,214,300		8,214,077		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000

		limity na przedsięwziecia										18,737,883		21,397,782		22,252,234		370,011		240,000

		II. Ogółem wydatki (4+5)		25,776,084		26,289,144		26,729,839.00		21,548,512.00		41,484,200		42,407,221		42,472,836		30,928,681		27,175,351		28,081,269		26,490,924		28,737,156		27,837,100		29,052,941		28,714,300		29,014,300		29,014,300		29,014,077		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		Wynik finansowy (I-II)		-3,241,150		-428,052		(1,769,947.00)		-90,736.00		-5,296,959		284,457		-30,558		1,887,753		2,024,649		2,282,731		4,075,036		1,862,844		2,762,900		1,547,059		1,385,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,215,779

		III. Przychody ogółem		5,483,682		2,992,437		5,502,494.00		4,088,387.00		7,034,319		2,219,452		2,448,190		0		0		1,954,305		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		w tym:  - ze sprzedaży papierów wartościowych								2,750,000.00		1,150,000																																														3,900,000

		- kredytu(ów) *				825,510		1,904,656.00		0.00		3,240,312																																														3,240,312

		- pożyczki(ek) *		4,608,410		462,000		1,622,795.00		384,098.73		1,776,239		2,219,452		2,448,190		0		0		1,954,305																																				8,782,285

		- prywatyzacji majątku																																																								0

		- nadwyżki budżetu																																																								0

		- wolnych środków		875,272		1,704,927		1,975,043.00		954,287.70		838,068																																														1,792,356

		- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *										29,700																																														29,700

		IV. Rozchody ogółem		815,708		2,564,386		3,732,579.00		3,997,651.00		1,737,360		2,503,909		2,417,632		1,887,753		2,024,649		4,237,036		4,075,036		1,862,844		2,762,900		1,547,059		1,385,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33,696,852

		w tym:  - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *		815,708		693,786		1,632,579.00		864,950.06		1,737,360		2,503,909		2,417,632		1,887,753		1,474,649		2,037,036		2,075,036		1,862,844		1,612,900		1,547,059		1,385,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24,664,151

		- wykup wyemitowanych papierów wartościowych																		550,000		2,200,000		2,000,000				1,150,000																														5,900,000

		- pozostałe rozchody (lokaty, udzielenie pożyczki)				1,870,600		2,100,000.00		3,132,700.00

		Równowaga budżetowa								OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Wynik operacyjny brutto =
dochody bieżące - wydatki bieżące		2,916,368		3,573,912		2,530,614.00		2,238,379.44		841,693		4,103,175		5,443,630		5,298,034		6,100,000		6,464,000		6,665,960		6,500,000		6,500,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000

		Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =                                                                  Dochody bieżące / Wydatki bieżące		117.8		120.5		113.29		114.60		103.7		119.7		126.9		126.1		130.0		131.7		132.7		131.6		131.6		130.3		130.3		130.3		130.3		130.3		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0

		V. Zadłużenie ogółem na koniec roku		5,902,134		6,320,907		8,215,779.10		10,489,244.79		21,339,894		21,055,437		21,085,995		19,198,242		17,173,593		14,890,862		10,815,826		8,952,982		6,190,082		4,643,023		3,257,323		2,171,623		1,085,923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		VI. Umorzenia pożyczek		376,725		174,951		(32.00)				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		VII Zobowiązania wymagalne								4,316.98

		VIII. Umowy o terminie platności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*3

		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)		26.2		24.4		32.92		48.88		59.0		49.3		49.7		58.5		58.8		49.0		35.4		29.3		20.2		15.2		10.8		7.2		3.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)		26.2		24.4		32.92		32.14		54.5		44.1		43.9		58.5		58.8		42.6		35.4		29.3		20.2		15.2		10.8		7.2		3.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4								3,592,620		1,633,284		2,219,452		2,448,190						1,954,305

		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)		3.8		2.9		7.10		4.85		6.5		7.0		6.9		7.3		8.5		15.3		14.5		7.2		10.2		6.0		5.4		4.3		4.1		3.9		0.4		0.3		0.2		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  (z wyłączeniami)		3.8		2.9		7.10		4.85		5.8		5.6		6.1		6.8		8.0		10.8		10.5		3.2		6.2		2.0		1.8		0.7		0.5		0.3		0.4		0.3		0.2		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy  o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)										233,600		612,800		344,600		148,000		148,000		1,344,012		1,227,700		1,227,700		1,227,700		1,231,027		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923

		Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.		x		x		x		x		1,679,761.0		4,103,175.0		5,443,630.0		5,298,034.0		6,100,000.0		6,464,000.0		6,665,960.0		6,500,000.0		6,500,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0

		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)								0.05		0.0581		0.0560		0.0606		0.0683		0.0797		0.1085		0.1053		0.0322		0.0616		0.0201		0.0183		0.0066		0.0050		0.0033		0.0037		0.0029		0.0019		0.0012		0.0006		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		Sprawdzenie  relacji zadanej wzorem  z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)								TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK

		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)								0.16		0.1443		0.1201		0.1145		0.1205		0.1415		0.1809		0.2107		0.2299		0.2309		0.2307		0.2266		0.2201		0.2136		0.2093		0.2107		0.2299		0.2309		0.2307		0.2266		0.2201		0.2136		0.2093		0.2093
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		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań																												Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognowy Finansowej                                           Gminy Konopiska na rok 2011

		Wyszczególnienie		Wykonanie 2007 rok		Wykonanie 2008 rok		Wykonanie 2009 rok		Wykonanie wg 30.09.2010

												2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033

		1.Dochody bieżące z tego:		19,312,071		21,009,944		21,569,786		17,574,327.16		24,999,858		24,912,614		25,664,232		25,598,034		26,400,000		27,164,000		27,370,460		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		27,100,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9,341,307		10,000,425		10,619,820		8,055,614.44		12,524,647		12,500,000		12,594,232		12,598,034		13,200,000		13,764,000		13,970,460		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,700,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000		13,500,000

		1.2. Subwencja z budżetu państwa		6,831,753		7,742,091		7,622,454		6,850,639.00		8,054,764		8,200,000		8,700,000		9,000,000		9,200,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,300,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000		9,200,000

		1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące		3,059,674		2,961,758		2,889,691		2,435,888.79		2,818,599		2,900,000		3,000,000		3,100,000		3,100,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,200,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000		3,100,000

		1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.		79,337		305,670		437,821		232,184.93		1,601,848		1,312,614		1,370,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		900,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.Dochody majątkowe z tego:		3,222,862		4,851,148		3,390,106		3,883,448.00		12,739,778		17,779,064		16,778,046		7,218,400		2,800,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.1. dochody z majątku		1,097,261		1,247,080		581,756		377,849.00		3,275,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		w tym: dochody ze sprzedaży majątku                  (§§ 076, 077, 078, 087)		1,097,261		1,247,080		581,756		377,849.00		3,275,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.2. dotacje na inwestycje		1,936,587		3,604,067		2,808,350		955,599.00		986,263		2,265,160		2,300,000		2,300,000		2,300,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.		189,014				- 0		2,550,000.00		8,478,515		15,013,904		13,978,046		4,418,400		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		I. Ogółem dochody (1+2)		22,534,934		25,861,092		24,959,892		21,457,776.00		37,739,636		42,691,678		42,442,278		32,816,434		29,200,000		30,664,000		30,870,460		30,600,000		30,600,000		30,600,000		30,100,000		30,100,000		30,100,000		30,100,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		4. Wydatki bieżące		16,395,704		17,436,032		19,039,172		15,335,947.72		24,128,218		20,809,439		20,330,054		20,309,451		20,521,706		20,500,000		20,618,000		20,718,000		20,718,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		20,800,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000		21,500,000

		w tym *1: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) *   wraz z odsetkami

		- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *2		50,824		54,136		138,898		176,208.33		600,000		500,000		500,000		500,000		450,000		370,000		350,000		350,000		350,000		300,000		250,000		200,000		150,000		100,000		95,000		75,000		50,000		30,000		15,000		0		0		0		0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane										12,854,574		13,047,393		13,243,103		13,441,750		13,643,376		13,848,027		14,055,747		14,266,584		14,480,582		14,697,791		14,918,258		15,142,032		15,369,162		15,599,700

		funkcjonowanie organów JST										2,169,736		2,202,282		2,235,316		2,268,846		2,302,879		2,337,422		2,372,483		2,408,070		2,444,192		2,480,854		2,518,067		2,555,838		2,594,176		2,633,088

		limity na przedsięwziecia										1,664,943		1,060,960		929,859

		- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych								0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		5. Wydatki majątkowe		9,380,380		8,853,111		7,690,667		6,212,563.81		18,883,802		21,707,233		22,252,234		10,628,681		6,875,351		7,898,820		6,295,424		8,137,157		7,237,100		8,411,674		7,994,300		8,214,300		8,214,300		8,214,077		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000

		limity na przedsięwziecia										18,620,758		19,946,952		22,252,234		370,011		240,000

		II. Ogółem wydatki (4+5)		25,776,084		26,289,144		26,729,839		21,548,512.00		43,012,020		42,516,672		42,582,288		30,938,132		27,397,057		28,398,820		26,913,424		28,855,157		27,955,100		29,211,674		28,794,300		29,014,300		29,014,300		29,014,077		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000		25,800,000

		Wynik finansowy (I-II)		-3,241,150		-428,052		-   1,769,947		-90,736.00		-5,272,384		175,006		-140,010		1,878,302		1,802,943		2,265,180		3,957,036		1,744,843		2,644,900		1,388,326		1,305,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,215,779

		III. Przychody ogółem		5,483,682		2,992,437		5,502,494		4,088,387.00		7,034,744		2,219,452		2,448,190		0		0		1,954,305		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		w tym:  - ze sprzedaży papierów wartościowych								2,750,000.00		1,150,000																																														3,900,000

		- kredytu(ów) *				825,510		1,904,656		0.00		1,240,312																																														1,240,312

		- pożyczki(ek) *		4,608,410		462,000		1,622,795		384,098.73		3,976,239		2,219,452		2,448,190		0		0		1,954,305																																				10,982,285

		- prywatyzacji majątku																																																								0

		- nadwyżki budżetu																																																								0

		- wolnych środków		875,272		1,704,927		1,975,043		954,287.70		618,193																																														1,572,481

		- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *										50,000																																														50,000

		IV. Rozchody ogółem		815,708		2,564,386		3,732,579		3,997,651.00		1,762,360		2,394,458		2,308,180		1,878,302		1,802,943		4,219,485		3,957,036		1,744,843		2,644,900		1,388,326		1,305,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32,661,507

		w tym:  - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *		815,708		693,786		1,632,579		864,950.06		1,737,360		2,394,458		2,308,180		1,878,302		1,252,943		2,019,485		1,957,036		1,744,843		1,494,900		1,388,326		1,305,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23,603,806

		- wykup wyemitowanych papierów wartościowych																		550,000		2,200,000		2,000,000				1,150,000																														5,900,000

		- pozostałe rozchody (lokaty, udzielenie pożyczki)				1,870,600		2,100,000		3,132,700.00		25,000

		Równowaga budżetowa								OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Wynik operacyjny brutto =
dochody bieżące - wydatki bieżące		2,916,368		3,573,912		2,530,614		2,238,379.44		871,640		4,103,175		5,334,178		5,288,583		5,878,294		6,664,000		6,752,460		6,382,000		6,382,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		6,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000		4,300,000

		Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =                                                                  Dochody bieżące / Wydatki bieżące		117.8		120.5		113		114.60		103.6		119.7		126.2		126.0		128.6		132.5		132.8		130.8		130.8		130.3		130.3		130.3		130.3		130.3		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0		120.0

		V. Zadłużenie ogółem na koniec roku		5,902,134		6,320,907		8,215,779		10,489,244.79		20,279,549		20,104,543		20,244,553		18,366,251		16,563,308		14,298,128		10,341,092		8,596,249		5,951,349		4,563,023		3,257,323		2,171,623		1,085,923		-0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		VI. Umorzenia pożyczek		376,725		174,951		- 0				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		VII Zobowiązania wymagalne								4,316.98

		VIII. Umowy o terminie platności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*3

		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)		26.2		24.4		33		48.88		53.7		47.1		47.7		56.0		56.7		46.6		33.5		28.1		19.4		14.9		10.8		7.2		3.6		-0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)		26.2		24.4		33		32.14		49.4		41.9		41.9		56.0		56.7		40.3		33.5		28.1		19.4		14.9		10.8		7.2		3.6		-0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4								3,592,620		1,633,284		2,219,452		2,448,190						1,954,305

		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)		3.8		2.9		7		4.85		6.2		6.8		6.6		7.2		7.7		15.0		14.0		6.8		9.8		5.5		5.2		4.3		4.1		3.9		0.4		0.3		0.2		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  (z wyłączeniami)		3.8		2.9		7		4.85		5.6		5.3		5.8		6.8		7.2		10.6		10.0		2.8		5.8		1.5		1.6		0.7		0.5		0.3		0.4		0.3		0.2		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

		XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy  o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)										233,600		612,800		344,600		148,000		148,000		1,344,012		1,227,700		1,227,700		1,227,700		1,231,027		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923

		Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.		x		x		x		x		1,489,833.0		4,103,175.0		5,334,178.0		5,288,583.0		5,878,294.0		6,664,000.0		6,752,460.0		6,382,000.0		6,382,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		6,300,000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0		4300000.0

		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)								0.05		0.0557		0.0534		0.0580		0.0680		0.0721		0.1058		0.0998		0.0283		0.0578		0.0149		0.0156		0.0066		0.0050		0.0033		0.0037		0.0029		0.0019		0.0012		0.0006		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		Sprawdzenie  relacji zadanej wzorem  z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)								TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK

		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)								0.16		0.1443		0.1188		0.1132		0.1184		0.1406		0.1774		0.2095		0.2290		0.2312		0.2282		0.2240		0.2188		0.2136		0.2093		0.2095		0.2290		0.2312		0.2282		0.2240		0.2188		0.2136		0.2093		0.2093





podpisane umowy i spłaty 

		SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ																																																																																																																		SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

		LP		Tytuł  spłaty zobowiązań												2010										2011										2012										2013										2014										2015										2016										2017										2018										2019										2020										2021										2022										2023										2024		OGÓŁEM		LP

								I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw

		1		kanaliz Ła-Rę IIIe 164/09								35,326		34,800		70,126.19		34,800		34,800		34,800		34,800		139,200.00		34,800		34,800		34,800		34,800		139,200.00		34,800		34,800		34,800		34,800		139,200.00		34,800		34,800		34,800		34,800		139,200.00		34,800		34,800		34,800		34,800		139,200.00		34,800		34,800		34,800		34,800		139,200.00		34,800		34,800		34,800		34,800		139,200.00		34,800		34,800		34,800		34,800		139,200.00		34,800		34,800		34,800		34,800		139,200.00		34,800		35,326						70,126.19										0.00										0.00										0.00										0.00		1,393,052.38		1

		2		Termom ZSP Rę 253/06				5,050		5,050		5,050		5,050		20,200.00		5,050		5,050		5,050		5,050		20,200.00		5,050		5,050		5,050		1,466		16,616.45										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		57,016.45		2

		3		Termom ZSP Al. 252/06				8,370		8,370		8,370		8,370		33,480.00		8,370		8,370		8,370		8,370		33,480.00		8,370		8,370		8,370		2,618		27,728.10										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		94,688.10		3

		4		Termom ZSP Hu 254/06				5,160		5,160		5,160		5,160		20,640.00		5,160		5,160		5,160		5,160		20,640.00		5,160		5,160		5,160		1,624		17,104.25										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		58,384.25		4

		5		kanaliz Wą-Ła IIe 67/07				115,534		115,534		115,534		115,534		462,136.00		115,534		115,534		115,534		115,534		462,136.00		115,534		115,534		115,534		115,534		462,136.00		115,534		115,534		115,534		115,534		462,136.00		115,534		115,534		115,534		115,534		462,136.00		115,534		115,534		115,534		115,534		462,136.00		115,534		115,534		115,534		115,534		462,136.00		115,534		115,534		115,534		115,534		462,136.00		115,534		134,410						249,943.69										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		3,947,031.69		5

		6		termom SP Ja 19/09						13,021		12,900		12,900		38,820.50		12,900		12,900		12,900		12,900		51,600.00		12,900		12,900		12,900		12,900		51,600.00		12,900		12,900		12,900		12,900		51,600.00		12,900		13,021						25,920.50										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		219,541.00		6

		7		solary 98/09						2,551				2,551		5,101.00				2,551						2,551.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		7,652.00		7

		8		stara gmina 376/09 wzięta 2010										4,725		4,725.00		4,600		4,600		4,600		4,600		18,400.00		4,600		4,600		4,600		4,600		18,400.00		4,600		4,600		4,600		4,600		18,400.00		4,600		4,600		4,600		4,725		18,525.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		78,450.00		8

		9		ścieki Gm Kn 48/10												0.00										0.00										0.00										0.00										0.00				493,761		244,000		244,000		0.00		244,000		244,000		244,000		244,000		1,085,700.00		244,000		244,000		244,000		244,000		1,085,700.00		244,000		244,000		244,000		244,000		1,085,700.00		244,000		244,000		244,000		244,000		1,085,700.00		244,000		244,000		244,000		244,000		1,085,700.00		244,000		244,000		244,000		244,000		1,085,700.00		244,000		244,000		244,000		244,000		1,085,700.00		244,000		244,000		244,000		244,000		1,085,700.00		244,000		244,000		244,000		249,761		1,085,922.33		9,771,522.33		9

		10		Termom SP Ła 97/10												0.00										0.00		12,640		12,640		12,640		12,640		50,560.00		12,640		12,640		12,640		12,640		50,560.00		12,640		12,640		12,640		12,531		50,451.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		151,571.00		10

		11		Termom OSP Hu 190/10												0.00								24,830		24,830.00		12,414		12,414		12,414		12,414		49,656.00		12,414		12,414						24,828.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		99,314.00		11

		12		hala - ogrzewanie												0.00										0.00										62,449.00										62,448.00										62,448.00										62,448.00										62,449.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		312,242.00		12				312,242.00

		13		inne z uchwały												0.00										0.00										0.00										0.00		129,440.00		129,440.00		129,440.00		129,440.00		0.00		129,440.00		129,440.00		129,440.00		129,440.00		0.00		129,440.00		129,440.00		129,440.00		129,440.00		0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		0.00		13

		14		kanal deszcz												0.00										0.00										220,000.00										220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00		220,000.00										0.00										0.00										0.00		2,200,000.00		14

		15														0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		0.00		15

		16														0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		0.00		16

		17														0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		0.00		17

		18														0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		0.00		18

		19														0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		0.00		19

		20														0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		0.00		20

				Razem pożyczki				134,114		149,685		182,340		189,090		655,228.69		186,414		188,965		186,414		211,244		773,037.00		211,468		211,468		211,468		198,597		1,115,449.80		192,888		192,888		180,474		180,474		1,029,172.00		529,914		530,035		517,014		517,030		978,680.50		499,774		993,535		743,774		743,774		883,784.00		743,774		743,774		743,774		743,774		1,969,485.00		614,334		614,334		614,334		614,334		1,907,036.00		614,334		633,210		498,800		498,800		1,694,843.69		498,800		498,800		498,800		498,800		1,444,900.00		498,800		499,326		464,000		464,000		1,375,826.19		464,000		464,000		464,000		464,000		1,305,700.00		244,000		244,000		244,000		244,000		1,085,700.00		244,000		244,000		244,000		244,000		1,085,700.00		244,000		244,000		244,000		249,761		1,085,922.33		18,390,465.20				16,190,465.20

		1		kanal Wy-Ła 2/06						64,008						64,008.13										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		64,008.13		1

		2		stadion Kn 05/06				19,726		19,726		19,726		19,726		78,904.00		19,726		19,726		19,726		19,726		78,904.00		19,726		19,726		19,726		19,726		78,904.00		19,726		19,726		19,726		19,726		78,904.00		19,726		19,743						39,469.22										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		355,085.22		2

		3		chodnik Sportowa 3/06						54,597						54,596.74										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		54,596.74		3

		4		budynek Pajak 1/08				41,276		41,276		41,276		41,276		165,104.00		41,276		41,276		41,276		41,276		165,104.00		41,276		41,276		41,276		41,276		165,104.00		41,276		41,276		41,276		41,276		165,104.00		41,276		41,276						82,552.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		742,968.00		4

		5		Mostowa Al. 1/09						36,100		36,100		36,100		108,300.00		36,100		36,100		36,100		36,100		144,400.00		36,100		36,100		36,100		36,100		144,400.00		36,100		36,100		36,100		36,100		144,400.00		36,100		36,100		36,100		36,100		144,400.00		35,856								35,855.64										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		721,755.64		5

		6		Gościnna Al. 2/09						12,500		12,500		12,500		37,500.00		12,500		12,500		12,500		12,500		50,000.00		12,500		12,500		12,500		12,500		50,000.00		12,500		12,500		12,500		12,500		50,000.00		12,500		12,500		12,500		12,500		50,000.00		12,500		12,500		12,500		12,500		50,000.00		12,500		12,500		12,500		12,500		50,000.00		12,500		12,500		12,500		12,500		50,000.00		12,500		12,500		12,500		12,500		50,000.00		12,500		12,500		12,500		12,500		50,000.00		12,500								12,500.00										0.00										0.00										0.00										0.00		500,000.00		6

		7		Dolna																						0.00										0.00										0.00																																																																																																																0.00		7

		8		ścieki Gm Kn																																																																								0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																						0.00		8

		9		rewital c. Kn																						25,912.00										103,600.00										103,600.00		103,600.00		103,600.00		103,600.00		103,600.00		103,600.00		103,600.00		103,600.00		103,600.00		103,600.00		103,600.00																																																																																												440,312.00		9

		10		Przemysłowa Wy-Kn-Blach																						193,907.00										193,800.00										193,800.00										193,800.00																																																																																																						775,307.00		10

		11		inne z uchwały												0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																																																																																		0.00		11

		12		wodociąg												0.00										85,800.00										343,200.00										343,200.00										85,800.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		858,000.00		12

		13		nakładka Jamki-Korzonek WNIOSK												0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		0.00		13

		14		hala																						220,296.00										200,000.00										200,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		200,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		179,704.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00																																1,000,000.00		14

		15																																																																																																																																																												0.00		15

		16														0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		0.00		16

		17														0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		0.00		17

				Razem kredyty				61,002		228,207		109,602		109,602		508,412.87		109,602		109,602		109,602		109,602		964,323.00		109,602		109,602		109,602		109,602		1,279,008.00		109,602		109,602		109,602		109,602		1,279,008.00		313,202		313,219		252,200		252,200		899,621.22		251,956		216,100		216,100		216,100		369,159.64		112,500		112,500		112,500		112,500		50,000.00		112,500		112,500		112,500		112,500		50,000.00		112,500		112,500		112,500		112,500		50,000.00		112,500		112,500		112,500		112,500		50,000.00		112,500		100,000		100,000		100,000		12,500.00		100,000		100,000		100,000		100,000		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		5,512,032.73

		1		wykup wyemitowanych papierów wartościowych												0.00										0.00										0.00										0.00										0.00				550,000						550,000.00				2,200,000						2,200,000.00				2,000,000						2,000,000.00										0.00								1,150,000		1,150,000.00		0		0		0		0		0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		5,900,000.00		1

		1		udzielone pozyczki												25,000.00										25,000.00										0.00										0.00										0.00				550,000						0.00				2,200,000						0.00				2,000,000						0.00										0.00								1,150,000		0.00		0		0		0		0		0.00										0.00										0.00										0.00										0.00		50,000.00		1

				Ogółem				195,116		377,892		291,942		298,692		1,188,641.56		296,016.00		298,566.50		296,016.00		320,846.00		1,762,360.00		321,070.00		321,070.00		321,070.00		308,198.80		2,394,457.80		302,490.00		302,490.00		290,076.00		290,076.00		2,308,180.00		843,116.00		843,253.72		769,214.00		769,230.00		1,878,301.72		751,729.64		2,309,635.17		959,874.00		959,874.00		1,802,943.64		856,274.00		5,256,274.00		856,274.00		856,274.00		4,219,485.00		726,834.00		4,726,834.00		726,834.00		726,834.00		3,957,036.00		726,834.00		745,709.69		611,300.00		611,300.00		1,744,843.69		611,300.00		611,300.00		611,300.00		2,911,300.00		2,644,900.00		611,300.00		599,326.19		564,000.00		564,000.00		1,388,326.19		564,000.00		564,000.00		564,000.00		564,000.00		1,305,700.00		244,000.00		244,000.00		244,000.00		244,000.00		1,085,700.00		244,000.00		244,000.00		244,000.00		244,000.00		1,085,700.00		244,000.00		244,000.00		244,000.00		249,761.16		1,085,922.33		29,852,497.93

																																																																																																																																																														29,852,497.93

		ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA																																																																																																																		ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA

		LP		zaciągnięte zobowiązania		do 2009		2011		2012		2013		2014		2010		2015		2016		2017		2018		2011		2020		2021		2022		2023		2012		RAZEM								2013										2014										2015										2016										2017										2018										2019										2020										2021										2022										2023										2024		OGÓŁEM		LP		razem spłaty zobow		różn zaciągn - spłaty

		1		kanaliz Ła-Rę IIIe 164/09		1,393,052.38																																																																																																																																																								1,393,052.38		1		1,393,052.38		0.00

		2		Termom ZSP Rę 253/06		57,016.45																																																																																																																																																								57,016.45		2		57,016.45		0.00

		3		Termom ZSP Al. 252/06		94,688.10																																																																																																																																																								94,688.10		3		94,688.10		0.00

		4		Termom ZSP Hu 254/06		58,384.25																																																																																																																																																								58,384.25		4		58,384.25		0.00

		5		kanaliz Wą-Ła IIe 67/07		3,947,031.69																																																																																																																																																								3,947,031.69		5		3,947,031.69		0.00

		6		termom SP Ja 19/09		219,541.00																																																																																																																																																								219,541.00		6		219,541.00		0.00

		7		solary 98/09		7,651.50																																																																																																																																																								7,651.50		7		7,652.00		-0.50

		8		stara gmina 376/09 wzięta 2010												78,450.00																																																																																																																																														78,450.00		8		78,450.00		0.00

		9		ścieki Gm Kn 48/10												1,516,292.42										1,633,284.00										2,219,451.98										2,448,189.85										0.00										0.00										1,954,305.00																																																																																		9,771,523.25		9		9,771,522.33		0.92

		10		Termom SP Ła 97/10												48,260.00										103,311.00																																																																																																																																				151,571.00		10		151,571.00		0.00

		11		Termom OSP Hu 190/10												59,670.00										39,644.00																																																																																																																																				99,314.00		11		99,314.00		0.00

		12		hala - ogrzewanie												312,242.00																																																																																																																																														312,242.00		12		312,242.00		0.00

		13		inne z uchwały												0.00																																																																																																																																														0.00		13		0.00		0.00

		14		kanal deszcz																						2,200,000.00																																																																																																																																				2,200,000.00		14		2,200,000.00		0.00

		15		0																																																																																																																																																										0.00		15		0.00		0.00

		16		0																																																																																																																																																										0.00		16		0.00		0.00

		17		0																																																																																																																																																										0.00		17		0.00		0.00

		18		0																																																																																																																																																										0.00		18		0.00		0.00

		19		0																																																																																																																																																										0.00		19		0.00		0.00

		20		0																																																																																																																																																										0.00		20		0.00		0.00

		0		Razem pożyczki		5,777,365.37										2,014,914.42		0		0		0		0		3,976,239.00		0		0		0		0		2,219,451.98		0		0		0		0		2,448,189.85		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		1,954,305.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		18,390,465.62				18,390,465.20		0.42

		1		kanal Wy-Ła 2/06		64,008.13																																																																																																																																																								64,008.13		1		64,008.13		0.00

		2		stadion Kn 05/06		355,085.22																																																																																										0.00																																																														355,085.22		2		355,085.22		0.00

		3		chodnik Sportowa 3/06		54,596.74																																																																																																																																																								54,596.74		3		54,596.74		0.00

		4		budynek Pajak 1/08		742,968.00																																																																																																																																																								742,968.00		4		742,968.00		0.00

		5		Mostowa Al. 1/09		721,755.64																																																																																																																																																								721,755.64		5		721,755.64		0.00

		6		Gościnna Al. 2/09		500,000.00																																																																																																																																																								500,000.00		6		500,000.00		0.00

		7		Dolna												0.00																																																																																																																																														0.00		7		0.00		0.00

		8		ścieki Gm Kn												0.00																																																																																																																																														0.00		8		0.00		0.00

		9		rewital c. Kn												200,000.00										240,312.00																																																																																																																																				440,312.00		9		440,312.00		0.00

		10		Przemysłowa Wy-Kn-Blach												775,306.02																																																																																																																																														775,306.02		10		775,307.00		-0.98

		11		inne z uchwały												0.00																																																																																																																																														0.00		11		0.00		0.00

		12		wodociąg												858,000.00																																																																																																																																														858,000.00		12		858,000.00		0.00

		13		nakładka Jamki-Korzonek WNIOSK												0.00																																																																																																																																														0.00		13		0.00		0.00

		14		hala																						1,000,000.00																																																																																																																																				1,000,000.00		14		1,000,000.00		0.00

		15		0																																																																																																																																																										0.00		15		0.00		0.00

		16		0																																																																																																																																																										0.00		16		0.00		0.00

		17		0																																																																																																																																																										0.00		17		0.00		0.00

		0		Razem kredyty		2,438,413.73										1,833,306.02		0		0		0		0		1,240,312.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		0		0		0		0		0.00		5,512,031.75				5,512,032.73		-0.98

		1		wykup wyemitowanych papierów wartościowych												4,750,000.00										1,150,000.00																																																																																																																																				5,900,000.00		1		5,900,000.00		0.00

		1		udzielone pozyczki																						50,000.00																																																																																																																																				50,000.00		1		50,000.00		0.00

				Ogółem		8,215,779.10		0.00		0.00		0.00		0.00		8,598,220.44		0.00		0.00		0.00		0.00		6,416,551.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,219,451.98		0.00		0.00		0.00		0.00		2,448,189.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,954,305.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		29,852,497.37				29,852,497.93		-0.56

																										591,523.00

		* uchwały o kredytach bez umów																								7,008,074.00

		* inne z uchwały																								7,008,074.00

		___ wyłączenia

																										6,366,551.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,219,451.98		0.00		0.00		0.00		0.00		2,448,189.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,954,305.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		29,802,497.37

						Harmonogram spłat kredytów i pożyczek												Załącznik Nr 2 
do wniosku o wydanie opinii																																																Załącznik Nr 2 do wniosku o wydanie opinii																																								Harmonogram spłat kredytów i pożyczek																																								Załącznik Nr 2 do wniosku o wydanie opinii

		LP		Tytuł  spłaty zobowiązań												2010										2011										2012										2013										2014										2015										2016										2017										2018										2019										2020										2021										2022										2023										2024		OGÓŁEM		LP

								I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw				I kw		II kw		III kw		IV kw

		1		Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:								35,326		34,800		1,158,916.56		291,417.00		293,968.50		291,419.00		291,420.00		1,168,215.00		291,422.00		291,423.00		291,424.00		278,553.80		1,152,792.80		272,847.00		272,848.00		272,849.00		272,850.00		1,091,344.00		272,852.00		272,990.72		198,952.00		198,953.00		943,677.72		198,710.64		162,856.00		162,857.00		162,858.00		687,191.64		162,860.00		162,861.00		162,862.00		162,863.00		651,336.00		162,865.00		162,866.00		162,867.00		162,868.00		651,336.00		162,870.00		181,746.69		47,338.00		47,339.00		439,143.69		47,341.00		47,342.00		47,343.00		47,344.00		189,200.00		47,346.00		35,373.19		48.00		49.00		82,626.19		51.00		52.00		53.00		54.00		0.00		56.00		57.00		58.00		59.00		0.00		61.00		62.00		63.00		64.00		0.00		66.00		67.00		68.00		69.00		0.00		8,215,779.60		1

		2		kredyt / kredyty *				5,050		5,050		5,050		5,050		508,412.87		109,602.00		109,602.00		109,602.00		109,602.00		438,408.00		109,602.00		109,602.00		109,602.00		109,602.00		438,408.00		109,602.00		109,602.00		109,602.00		109,602.00		438,408.00		109,602.00		109,619.22		48,600.00		48,600.00		316,421.22		48,355.64		12,500.00		12,500.00		12,500.00		85,855.64		12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00		12,500.00		0.00		0.00		0.00		12,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,438,413.73		2

		3		pożyczka / pożyczki *				8,370		8,370		8,370		8,370		650,503.69		181,814.00		184,364.50		181,814.00		181,814.00		729,807.00		181,814.00		181,814.00		181,814.00		168,942.80		714,384.80		163,234.00		163,234.00		163,234.00		163,234.00		652,936.00		163,234.00		163,354.50		150,334.00		150,334.00		627,256.50		150,334.00		150,334.00		150,334.00		150,334.00		601,336.00		150,334.00		150,334.00		150,334.00		150,334.00		601,336.00		150,334.00		150,334.00		150,334.00		150,334.00		601,336.00		150,334.00		169,209.69		34,800.00		34,800.00		389,143.69		34,800.00		34,800.00		34,800.00		34,800.00		139,200.00		34,800.00		35,326.19		0.00		0.00		70,126.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,777,365.87		3

		4		wykup wyemitowanych papierów wartościowych				5,160		5,160		5,160		5,160		0.00		1.00		2.00		3.00		4.00		0.00		6.00		7.00		8.00		9.00		0.00		11.00		12.00		13.00		14.00		0.00		16.00		17.00		18.00		19.00		0.00		21.00		22.00		23.00		24.00		0.00		26.00		27.00		28.00		29.00		0.00		31.00		32.00		33.00		34.00		0.00		36.00		37.00		38.00		39.00		0.00		41.00		42.00		43.00		44.00		0.00		46.00		47.00		48.00		49.00		0.00		51.00		52.00		53.00		54.00		0.00		56.00		57.00		58.00		59.00		0.00		61.00		62.00		63.00		64.00		0.00		66.00		67.00		68.00		69.00		0.00		0.00		4

		5		Razem				115,534		115,534		115,534		115,534		1,158,916.56		291,417.00		293,968.50		291,419.00		291,420.00		1,168,215.00		291,422.00		291,423.00		291,424.00		278,553.80		1,152,792.80		272,847.00		272,848.00		272,849.00		272,850.00		1,091,344.00		272,852.00		272,990.72		198,952.00		198,953.00		943,677.72		198,710.64		162,856.00		162,857.00		162,858.00		687,191.64		162,860.00		162,861.00		162,862.00		162,863.00		651,336.00		162,865.00		162,866.00		162,867.00		162,868.00		651,336.00		162,870.00		181,746.69		47,338.00		47,339.00		439,143.69		47,341.00		47,342.00		47,343.00		47,344.00		189,200.00		47,346.00		35,373.19		48.00		49.00		82,626.19		51.00		52.00		53.00		54.00		0.00		56.00		57.00		58.00		59.00		0.00		61.00		62.00		63.00		64.00		0.00		66.00		67.00		68.00		69.00		0.00		8,215,779.60		5

		6		Planowane do zaciągnięcia zobowiązania						13,021		12,900		12,900		29,725.00		68,545.50		124,070.50		235,241.00		457,582.00		262,137.00		1,079,030.50		2,033,990.50		3,832,740.00		7,207,898.00		312,416.00		13,387,044.50		24,740,098.50		45,647,457.00		84,087,016.00		287,588.00		154,762,159.50		284,784,220.50		523,920,984.00		963,754,952.00		262,776.00		1,772,722,932.50		3,260,661,644.50		5,997,402,305.00		11,031,049,658.00		0.00		20,289,113,607.50		37,317,565,570.50		68,637,728,836.00		126,244,408,014.00		1,085,700.00		232,200,788,120.50		427,084,010,670.50		785,530,292,505.00		1,444,816,176,996.00		1,085,700.00		2,657,431,565,871.50		4,887,779,121,072.50		8,990,027,949,640.00		16,535,239,722,284.00		1,085,700.00		30,413,047,878,696.50		55,938,316,636,320.50		102,886,605,323,001.00		189,237,970,923,718.00		1,085,700.00		348,062,893,968,740.00		640,187,471,301,159.00		1,177,488,337,279,320.00		2,165,738,703,634,910.00		1,085,700.00		3,983,414,513,301,090.00		7,326,641,555,301,020.00		13,475,794,773,322,700.00		24,785,850,843,010,500.00		1,085,700.00		45,588,287,172,720,000.00		83,849,932,790,138,900.00		154,224,070,806,955,000.00		283,662,290,770,900,000.00		1,085,700.00		521,736,294,369,079,000.00		959,622,655,948,020,000.00		1,765,021,241,089,080,000.00		3,246,380,191,407,270,000.00		1,085,700.00		5,971,024,088,445,460,000.00		10,982,425,520,942,900,000.00		20,199,829,800,796,700,000.00		37,153,279,410,186,200,000.00		1,085,922.33		10,926,164.33		6

		7		Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania 
w tym:						2,551				2,551		0.00		4,725.00		9,450.00		18,900.00		33,075.00		279,707.00		0.00		0.00		0.00		0.00		599,449.00		62,449.00		124,898.00		249,796.00		499,592.00		599,448.00		936,734.00		1,748,570.00		3,247,344.00		5,995,096.00		342,048.00		11,053,458.00		20,358,346.00		37,469,348.00		68,943,600.00		62,448.00		126,833,742.00		233,309,138.00		429,148,928.00		789,354,256.00		62,449.00		1,451,874,771.00		2,670,440,404.00		4,911,731,880.00		9,034,109,504.00		0.00		16,616,281,788.00		30,562,123,172.00		56,212,514,464.00		103,390,919,424.00		0.00		190,165,557,060.00		349,768,990,948.00		643,325,467,432.00		1,183,260,015,440.00		0.00		2,176,354,473,820.00		4,002,939,956,692.00		7,362,554,445,952.00		13,541,848,876,464.00		0.00		24,907,343,279,108.00		45,811,746,601,524.00		84,260,938,757,096.00		154,980,028,637,728.00		0.00		285,052,713,996,348.00		524,293,681,391,172.00		964,326,424,025,248.00		1,773,672,819,412,770.00		0.00		3,262,292,924,829,190.00		6,000,292,168,267,200.00		11,036,257,912,509,200.00		20,298,843,005,605,600.00		0.00		37,335,393,086,381,900.00		68,670,494,004,496,600.00		126,304,730,096,484,000.00		232,310,617,187,363,000.00		0.00		1,945,549.00		7

		8		kredyt / kredyty *										4,725		0.00		4,725.00		9,450.00		18,900.00		33,075.00		279,707.00		0.00		0.00		0.00		0.00		537,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		537,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		279,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,633,307.00		8

		9		pożyczka / pożyczki *												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		62,449.00		62,449.00		124,898.00		249,796.00		499,592.00		62,448.00		936,734.00		1,748,570.00		3,247,344.00		5,995,096.00		62,448.00		11,053,458.00		20,358,346.00		37,469,348.00		68,943,600.00		62,448.00		126,833,742.00		233,309,138.00		429,148,928.00		789,354,256.00		62,449.00		1,451,874,771.00		2,670,440,404.00		4,911,731,880.00		9,034,109,504.00		0.00		16,616,281,788.00		30,562,123,172.00		56,212,514,464.00		103,390,919,424.00		0.00		190,165,557,060.00		349,768,990,948.00		643,325,467,432.00		1,183,260,015,440.00		0.00		2,176,354,473,820.00		4,002,939,956,692.00		7,362,554,445,952.00		13,541,848,876,464.00		0.00		24,907,343,279,108.00		45,811,746,601,524.00		84,260,938,757,096.00		154,980,028,637,728.00		0.00		285,052,713,996,348.00		524,293,681,391,172.00		964,326,424,025,248.00		1,773,672,819,412,770.00		0.00		3,262,292,924,829,190.00		6,000,292,168,267,200.00		11,036,257,912,509,200.00		20,298,843,005,605,600.00		0.00		37,335,393,086,381,900.00		68,670,494,004,496,600.00		126,304,730,096,484,000.00		232,310,617,187,363,000.00		0.00		312,242.00		9

		10		wykup wyemitowanych papierów wartościowych												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10

		11		Razem												29,725.00		73,270.50		133,520.50		254,141.00		490,657.00		541,844.00		1,079,030.50		2,033,990.50		3,832,740.00		7,207,898.00		911,865.00		13,449,493.50		24,864,996.50		45,897,253.00		84,586,608.00		887,036.00		155,698,893.50		286,532,790.50		527,168,328.00		969,750,048.00		604,824.00		1,783,776,390.50		3,281,019,990.50		6,034,871,653.00		11,099,993,258.00		62,448.00		20,415,947,349.50		37,550,874,708.50		69,066,877,764.00		127,033,762,270.00		1,148,149.00		233,652,662,891.50		429,754,451,074.50		790,442,024,385.00		1,453,850,286,500.00		1,085,700.00		2,674,047,847,659.50		4,918,341,244,244.50		9,046,240,464,104.00		16,638,630,641,708.00		1,085,700.00		30,603,213,435,756.50		56,288,085,627,268.50		103,529,930,790,433.00		190,421,230,939,158.00		1,085,700.00		350,239,248,442,560.00		644,190,411,257,851.00		1,184,850,891,725,270.00		2,179,280,552,511,380.00		1,085,700.00		4,008,321,856,580,200.00		7,372,453,301,902,540.00		13,560,055,712,079,800.00		24,940,830,871,648,300.00		1,085,700.00		45,873,339,886,716,300.00		84,374,226,471,530,100.00		155,188,397,230,980,000.00		285,435,963,590,312,000.00		1,085,700.00		524,998,587,293,909,000.00		965,622,948,116,287,000.00		1,776,057,499,001,590,000.00		3,266,679,034,412,880,000.00		1,085,700.00		6,008,359,481,531,840,000.00		11,051,096,014,947,400,000.00		20,326,134,530,893,200,000.00		37,385,590,027,373,500,000.00		1,085,922.33		12,871,713.33		11

		12		Ogółem												1,188,641.56		364,687.50		427,489.00		545,560.00		782,077.00		1,710,059.00		1,370,452.50		2,325,413.50		4,124,164.00		7,486,451.80		2,064,657.80		13,722,340.50		25,137,844.50		46,170,102.00		84,859,458.00		1,978,380.00		155,971,745.50		286,805,781.22		527,367,280.00		969,949,001.00		1,548,501.72		1,783,975,101.14		3,281,182,846.50		6,035,034,510.00		11,100,156,116.00		749,639.64		20,416,110,209.50		37,551,037,569.50		69,067,040,626.00		127,033,925,133.00		1,799,485.00		233,652,825,756.50		429,754,613,940.50		790,442,187,252.00		1,453,850,449,368.00		1,737,036.00		2,674,048,010,529.50		4,918,341,425,991.19		9,046,240,511,442.00		16,638,630,689,047.00		1,524,843.69		30,603,213,483,097.50		56,288,085,674,610.50		103,529,930,837,776.00		190,421,230,986,502.00		1,274,900.00		350,239,248,489,906.00		644,190,411,293,224.00		1,184,850,891,725,320.00		2,179,280,552,511,430.00		1,168,326.19		4,008,321,856,580,250.00		7,372,453,301,902,590.00		13,560,055,712,079,900.00		24,940,830,871,648,300.00		1,085,700.00		45,873,339,886,716,400.00		84,374,226,471,530,100.00		155,188,397,230,980,000.00		285,435,963,590,313,000.00		1,085,700.00		524,998,587,293,909,000.00		965,622,948,116,287,000.00		1,776,057,499,001,590,000.00		3,266,679,034,412,880,000.00		1,085,700.00		6,008,359,481,531,840,000.00		11,051,096,014,947,400,000.00		20,326,134,530,893,200,000.00		37,385,590,027,373,500,000.00		1,085,922.33		21,087,492.93		12

		12		Ogółem (zaokrąglenia)												1,188,642		433,233		551,560		780,801		1,239,659		1,710,059		2,449,483		4,359,404		7,956,904		14,694,350		2,064,658		27,109,385		49,877,943		91,817,559		168,946,474		1,978,380		310,733,905		571,590,002		1,051,288,264		1,933,703,953		1,548,502		3,556,698,034		6,541,844,491		12,032,436,815		22,131,205,774		749,640		40,705,223,817		74,868,603,140		137,704,769,462		253,278,333,147		1,799,485		465,853,613,877		856,838,624,611		1,575,972,479,757		2,898,666,626,364		1,737,036		5,331,479,576,401		9,806,120,547,064		18,036,268,461,082		33,173,870,411,331		1,524,844		61,016,261,361,794		112,226,402,310,931		206,416,536,160,777		379,659,201,910,220		1,274,900		698,302,142,458,645		1,284,377,882,594,380		2,362,339,229,004,630		4,345,019,256,146,340		1,168,326		7,991,736,369,881,340		14,699,094,857,203,600		27,035,850,485,402,600		49,726,681,714,658,800		1,085,700		91,461,627,059,436,400		168,224,159,261,669,000		309,412,468,037,935,000		569,098,254,361,212,000		1,085,700		1,046,734,881,662,990,000		1,925,245,604,064,310,000		3,541,078,740,090,680,000		6,513,059,225,820,150,000		1,085,700		11,979,383,569,977,300,000		22,033,521,535,890,300,000		40,525,964,331,689,900,000		74,538,869,437,559,700,000		1,085,922		21,087,493		12

				* niewłaściwe skreślić
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		Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2024

		układ wg wydatków bieżących i majątkowych

		Nazwa i cel		Jedn. realiz.		Okres realizacji				Klasyfikacja budżetowa				Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione w latach poprzednich		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																												Limit zobowiązań

						(program / umowa)

						Od		Do		Dz		Rozdz						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

		Przedsięwzięcia ogółem												109,103,712		25,974,844		20,693,139		23,483,745		24,251,914		1,839,813		1,001,140		1,810,988		1,737,036		1,524,844		1,274,900		1,168,326		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923

		– wydatki bieżące												22,953,508		2,822,550		1,955,256		2,085,963		1,999,680		1,469,802		761,140		1,810,988		1,737,036		1,524,844		1,274,900		1,168,326		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923

		1) programy, projekty lub zadania (razem)												22,813,298		2,822,550		1,815,046		2,085,963		1,999,680		1,469,802		761,140		1,810,988		1,737,036		1,524,844		1,274,900		1,168,326		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923

		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		program 1 ogółem												0

		program 1 ogółem												0

		program 1 ogółem												0

		program 1 ogółem												0

		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		program 1 ogółem												0

		program 1 ogółem												0

		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												22,813,298		2,822,550		1,815,046		2,085,963		1,999,680		1,469,802		761,140		1,810,988		1,737,036		1,524,844		1,274,900		1,168,326		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji co w budynku remizy OSP w Hutkach		UG		2010		2013		754		75412		99,314				24,830		49,656		24,828

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji co w budynku SP w Łaźcu		UG		2010		2014		801		80101		151,571						50,560		50,560		50,451

		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska		UG		2010		2024		010		01010		9,771,523														1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,700		1,085,923

		Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1		UG		2009		2014		700		70005		78,450		4,725		18,400		18,400		18,400		18,525

		Budowa instalacji solarnej ...		UG		2009		2011		926		92601		10,202		7,652		2,550

		Termomodernizacja ... SP Jamki - Korzonek		UG		2009		2014		801		80101		219,541		38,821		51,600		51,600		51,600		25,920

		Budowa drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii		UG		2009		2015		600		60016		1,404,656		791,200		144,400		144,400		144,400		144,400		35,856

		Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S ul. Gościnna w Aleksandrii		UG		2009		2020		600		60014		500,000		37,500		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		12,500

		Budowa budynku adm - gosp na stadionie Pająk		UG		2008		2014		926		92601		825,511		247,647		165,104		165,104		165,104		82,552

		Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Konopiskach		UG		2006		2014		926		92601		552,346		276,164		78,904		78,904		78,904		39,470

		Rewitalizacja centrum Konopisk		UG		2010		2015		925		92105		440,312		25,912		103,600		103,600		103,600		103,600

		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria		UG		2010		2014		010		01010		858,000				85,800		343,200		343,200		85,800

		Kanalizacja Wąsosz Łaziec etap II		UG		2007		2018		010		01010		4,621,204		1,136,308		462,136		462,136		462,136		462,136		462,136		462,136		462,136		249,944

		Termomodernizacja ZSP w Hutkach		UG		2006		2012		801		80101		89,456		51,711		20,640		17,105

		Termomodernizacja ZSP w Aleksandrii		UG		2006		2012		801		80101		145,124		83,915		33,480		27,729

		Termomodernizacja ZSP w Rększowicach		UG		2006		2012		801		80101		87,685		50,868		20,200		16,617

		Kanalizacja Łaziec Rększowice etap III		UG		2009		2020		010		01010		1,393,053		70,127		139,200		139,200		139,200		139,200		139,200		139,200		139,200		139,200		139,200		70,126

		Budowa gruntowego wymiennika ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach		UG		2010		2016		921		92105		369,748						73,952		73,948		73,948		73,948		73,952

		Budowa drogi ul. Dolna		UG		2010		2013		600		60016		300,000				100,000		100,000		100,000

		Budowa drogi Wygoda - Konopiska - Blachownia		UG		2010		2014		600		60014		775,306				193,906		193,800		193,800		193,800

		Budowa nakładki na odcinku Jamki - Korzonek		UG		2010		2011		600		60016		120,296				120,296

		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												140,210		0		140,210		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2010/2011 - Eko-System		UG										140,210		0		140,210

														0

														0

														0

														0

														0

														0

		…..												0

		- wydatki majątkowe												86,150,204		23,152,294		18,737,883		21,397,782		22,252,234		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1) programy, projekty lub zadania (razem)												86,150,204		23,152,294		18,737,883		21,397,782		22,252,234		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												66,717,626		17,310,894		10,299,877		20,054,770		18,442,074		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska ogółem		UG - JRP		2009		2015		010		01010		56,185,490		15,928,469		7,640,006		13,564,930		18,442,074		370,011		240,000

		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria ogółem		UG		2009		2011		010		01010		3,126,000		924,560		2,201,440

		Przebudowa drogi gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz w gminie Konopiska, powiat częstochowski ogółem		UG		2009		2012		600		60016		2,849,900		38,100				2,811,800

		Realizacja założeń społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego mieszkańcom Gmin Konopiska i Blachownia ogółem		UG		2010		2012		750		75095		1,471,828		21,000				1,450,828

		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez termomodernizację i zmianę systemów grzewczych w zasobach lokalowych Gminy Konopiska ogółem		UG		2010		2012		900		90005		2,307,212		80,000				2,227,212

		Rewitalizacja centrum Konopisk ogółem		UG		2008		2011		921		92105		777,196		318,765		458,431

		ogółem		UG										0

		ogółem		UG										0

		ogółem		UG										0

		ogółem		UG										0

		ogółem		UG										0

		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		program 1 ogółem												0

		program 1 ogółem												0

		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)												19,432,578		5,841,400		8,438,006		1,343,012		3,810,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 ul. Klonowa w Kopalni oraz ul. Przejazdowa w Aleksandrii (wykonanie projektu budowlanego) ogółem		UG		2010		2011		600		60013		150,000		5,000		145,000

		Budowa chodnika w ciągu DW 908 w Gminie Konopiska ogółem		UG		2010		2011		600		60013		1,005,000		5,000		1,000,000

		Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska ogółem		UG		2010		2011		600		60016		660,000		300,000		360,000

		Budowa budynków socjalnych ogółem		UG		2008		2013		700		70005		200,000				50,000		100,000		50,000

		Modernizacja budynku Urzędu Gminy ogółem		UG		2008		2012		700		70005		360,000		260,000				100,000

		E-powiat współfinansowane ze Starostwem Powiatowym ogółem		UG		2008		2011		750		75023		176,045				60,000				116,045

		Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski ogółem		UG		2010		2012		750		75023		139,518				46,506		93,012

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach ogółem		UG		2009		2011		754		75412		470,000		270,000		200,000

		Adaptacja poddasza i remont budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach w celu podniesienia jakości kształcenia ogółem		UG		2008		2013		801		80101		1,065,842						500,000		565,842

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni  i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska ogółem		UG		2010		2011		801		80101		424,000		110,000		314,000

		Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych - system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ogółem		UG		2008		2012		900		90002		2,512,500		150,000		2,012,500		350,000

		Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach ogółem		UG		2007		2012		921		92105		3,402,673		24,400		100,000		200,000		3,078,273

		Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach ogółem		UG		2008		2012		926		92601		8,867,000		4,717,000		4,150,000

		ogółem		UG										0

		ogółem		UG										0

		ogółem		UG										0

		ogółem		UG										0

		ogółem		UG										0

		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		umowa 2 ogółem		UG										0

		umowa 2 ogółem		UG										0

		umowa 2 ogółem		UG										0

		umowa 2 ogółem		UG										0

		umowa 2 ogółem		UG										0

		umowa 2 ogółem		UG										0

		…..





E po poprawkach

		Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2024																		Załącznik nr 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na rok 2011

		Nazwa i cel		Jedn. realiz.		Okres realizacji				Klasyfikacja budżetowa				Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione w latach poprzednich		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																												Limit zobowiązań

						(program / umowa)

						Od		Do		Dz		Rozdz						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

		Przedsięwzięcia ogółem												86,703,911		23,522,291		18,921,593		21,397,782		22,252,234		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		86,703,911

		– wydatki bieżące												553,707		369,997		183,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		553,707

		1) programy, projekty lub zadania (razem)												413,497		349,997		63,500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		413,497

		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												413,497		349,997		63,500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		413,497

		Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ		GOPS		2008		2011		852		85295		413,497		349,997		63,500																												413,497

														0																																0

		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0

														0																																0

		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0

														0																																0

		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												140,210		20,000		120,210		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		140,210

		Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2010/2011 - Eko-System		UG		2010		2011		600		60016		140,210		20,000		120,210																												140,210

														0																																0

														0																																0

														0																																0

														0																																0

														0																																0

														0																																0

		…..												0																																0

		- wydatki majątkowe												86,150,204		23,152,294		18,737,883		21,397,782		22,252,234		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		86,150,204

		1) programy, projekty lub zadania (razem)												86,150,204		23,152,294		18,737,883		21,397,782		22,252,234		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		86,150,204

		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												70,120,299		17,335,294		10,399,877		20,254,770		21,520,347		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		70,120,299

		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska		UG - JRP		2009		2015		010		01010		56,185,490		15,928,469		7,640,006		13,564,930		18,442,074		370,011		240,000																				56,185,490

		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria		UG		2009		2011		010		01010		3,126,000		924,560		2,201,440																												3,126,000

		Przebudowa drogi gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz w gminie Konopiska, powiat częstochowski		UG		2009		2012		600		60016		2,849,900		38,100				2,811,800																										2,849,900

		Realizacja założeń społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego mieszkańcom Gmin Konopiska i Blachownia		UG		2010		2012		750		75095		1,471,828		21,000				1,450,828																										1,471,828

		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez termomodernizację i zmianę systemów grzewczych w zasobach lokalowych Gminy Konopiska		UG		2010		2012		900		90005		2,307,212		80,000				2,227,212																										2,307,212

		Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach		UG		2007		2012		921		92105		3,402,673		24,400		100,000		200,000		3,078,273																								3,402,673

		Rewitalizacja centrum Konopisk		UG		2008		2011		921		92105		777,196		318,765		458,431																												777,196

				UG										0																																0

				UG										0																																0

		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0

														0																																0

		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)												16,029,905		5,817,000		8,338,006		1,143,012		731,887		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16,029,905

		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 ul. Klonowa w Kopalni oraz ul. Przejazdowa w Aleksandrii (wykonanie projektu budowlanego)		UG		2010		2011		600		60013		150,000		5,000		145,000																												150,000

		Budowa chodnika w ciągu DW 908 w Gminie Konopiska		UG		2010		2011		600		60013		1,005,000		5,000		1,000,000																												1,005,000

		Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska		UG		2010		2011		600		60016		660,000		300,000		360,000																												660,000

		Budowa budynków socjalnych		UG		2008		2013		700		70005		200,000				50,000		100,000		50,000																								200,000

		Modernizacja budynku Urzędu Gminy		UG		2008		2012		700		70005		360,000		260,000				100,000																										360,000

		E-powiat współfinansowane ze Starostwem Powiatowym		UG		2008		2011		750		75023		176,045				60,000				116,045																								176,045

		Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski		UG		2010		2012		750		75023		139,518				46,506		93,012																										139,518

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach		UG		2009		2011		754		75412		470,000		270,000		200,000																												470,000

		Adaptacja poddasza i remont budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach w celu podniesienia jakości kształcenia		UG		2008		2013		801		80101		1,065,842						500,000		565,842																								1,065,842

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni  i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska		UG		2010		2011		801		80101		424,000		110,000		314,000																												424,000

		Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych - system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		UG		2008		2012		900		90002		2,512,500		150,000		2,012,500		350,000																										2,512,500

		Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach		UG		2008		2012		926		92601		8,867,000		4,717,000		4,150,000																												8,867,000

				UG										0																																0

				UG										0																																0

		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				UG										0

				UG										0





.xls)E po poprawkach aut

		Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2024																		Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na rok 2011

		Nazwa i cel		Jedn. realiz.		Okres realizacji				Klasyfikacja budżetowa				Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione w latach poprzednich		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																												Limit zobowiązań

						(program / umowa)

						Od		Do		Dz		Rozdz						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

		Przedsięwzięcia ogółem												87,915,089		23,633,901		19,999,479		20,900,718		22,770,980		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		87,915,089

		– wydatki bieżące												3,386,713		507,607		1,406,596		953,764		518,746		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,386,713

		1) programy, projekty lub zadania (razem)												3,246,503		487,607		1,286,386		953,764		518,746		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,246,503

		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												3,246,503		487,607		1,286,386		953,764		518,746		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,246,503

		Aktywny uczeń		GZO		2011		2013		801		80101		499,931				295,788		197,668		6,475																								499,931

		Być przedszkolakiem		UG		2010		2012		801		80104		967,045		137,610		576,913		252,522																										967,045

		To jest gimnazjum		GZO		2011		2013		801		80110		471,281				181,700		171,942		117,639																								471,281

		Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ		GOPS		2008		2011		852		85295		349,997		349,997																														349,997

		Otwarta dłoń		UG		2011		2011		921		92105		106,316				106,316																												106,316

		Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego		UG		2010		2013		921		92105		851,933				125,669		331,632		394,632																								851,933

														0																																0

														0																																0

		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0

														0																																0

		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0

														0																																0

		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												140,210		20,000		120,210		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		140,210

		Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2010/2011 - Eko-System		UG		2010		2011		600		60016		140,210		20,000		120,210																												140,210

														0																																0

														0																																0

														0																																0

														0																																0

														0																																0

														0																																0

		…..												0																																0

		- wydatki majątkowe												84,528,376		23,126,294		18,592,883		19,946,954		22,252,234		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84,528,376

		1) programy, projekty lub zadania (razem)												84,528,376		23,126,294		18,592,883		19,946,954		22,252,234		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84,528,376

		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												68,648,471		17,314,294		10,399,877		18,803,942		21,520,347		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		68,648,471

		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska		UG - JRP		2009		2015		010		01010		56,185,490		15,928,469		7,640,006		13,564,930		18,442,074		370,011		240,000																				56,185,490

		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria		UG		2009		2011		010		01010		3,126,000		924,560		2,201,440																												3,126,000

		Przebudowa drogi gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz w gminie Konopiska, powiat częstochowski		UG		2009		2012		600		60016		2,849,900		38,100				2,811,800																										2,849,900

		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez termomodernizację i zmianę systemów grzewczych w zasobach lokalowych Gminy Konopiska		UG		2010		2012		900		90005		2,307,212		80,000				2,227,212																										2,307,212

		Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach		UG		2007		2012		921		92105		3,402,673		24,400		100,000		200,000		3,078,273																								3,402,673

		Rewitalizacja centrum Konopisk		UG		2008		2011		921		92105		777,196		318,765		458,431																												777,196

				UG										0																																0

				UG										0																																0

		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0

														0																																0

		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)												15,879,905		5,812,000		8,193,006		1,143,012		731,887		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15,879,905

		Budowa chodnika w ciągu DW 908 w Gminie Konopiska		UG		2010		2011		600		60013		1,005,000		5,000		1,000,000																												1,005,000

		Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska		UG		2010		2011		600		60016		660,000		300,000		360,000																												660,000

		Budowa mieszkań socjalnych		UG		2008		2013		700		70005		200,000				50,000		100,000		50,000																								200,000

		Modernizacja budynku Urzędu Gminy		UG		2008		2012		700		70005		360,000		260,000				100,000																										360,000

		E-powiat współfinansowane ze Starostwem Powiatowym		UG		2008		2011		750		75023		176,045				60,000				116,045																								176,045

		Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski		UG		2010		2012		750		75023		139,518				46,506		93,012																										139,518

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach		UG		2009		2011		754		75412		470,000		270,000		200,000																												470,000

		Adaptacja poddasza i remont budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach w celu podniesienia jakości kształcenia		UG		2008		2013		801		80101		1,065,842						500,000		565,842																								1,065,842

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni  i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska		UG		2010		2011		801		80101		424,000		110,000		314,000																												424,000

		Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych - system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		UG		2008		2012		900		90002		2,512,500		150,000		2,012,500		350,000																										2,512,500

		Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach		UG		2008		2012		926		92601		8,867,000		4,717,000		4,150,000																												8,867,000

				UG										0																																0

				UG										0																																0

		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				UG										0

				UG										0





.xls)E po poprawkach aut 2

		Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2024																		Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na rok 2011

		Nazwa i cel		Jedn. realiz.		Okres realizacji				Klasyfikacja budżetowa				Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione w latach poprzednich		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																												Limit zobowiązań

						(program / umowa)

						Od		Do		Dz		Rozdz						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

		Przedsięwzięcia ogółem												89,133,478		24,047,761		20,285,701		21,007,912		23,182,093		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		89,133,478

		– wydatki bieżące												4,495,006		839,244		1,664,943		1,060,960		929,859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,495,006

		1) programy, projekty lub zadania (razem)												4,354,796		819,244		1,544,733		1,060,960		929,859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,354,796

		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												4,354,796		819,244		1,544,733		1,060,960		929,859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,354,796

		Aktywny uczeń		GZO		2011		2013		801		80101		499,931				295,787		197,669		6,475																								499,931

		Być przedszkolakiem		UG		2010		2012		801		80104		947,045		137,610		576,913		232,522																										947,045

		To jest gimnazjum		GZO		2011		2013		801		80110		471,281				181,700		171,942		117,639																								471,281

		Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ		GOPS		2008		2011		852		85295		563,613		376,749		186,864																												563,613

		Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej		UG		2009		2012		921		92105		609,880		304,885		177,800		127,195																										609,880

		Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego		UG		2010		2013		921		92105		1,263,046		0		125,669		331,632		805,745																								1,263,046

														0																																0

														0																																0

		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0

														0																																0

		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0

														0																																0

		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												140,210		20,000		120,210		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		140,210

		Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2010/2011 - Eko-System		UG		2010		2011		600		60016		140,210		20,000		120,210																												140,210

														0																																0

														0																																0

														0																																0

														0																																0

														0																																0

														0																																0

		…..												0																																0

		- wydatki majątkowe												84,638,472		23,208,517		18,620,758		19,946,952		22,252,234		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84,638,472

		1) programy, projekty lub zadania (razem)												84,638,472		23,208,517		18,620,758		19,946,952		22,252,234		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84,638,472

		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												71,476,532		17,464,294		12,518,883		19,246,952		21,636,392		370,011		240,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		71,476,532

		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska		UG - JRP		2009		2015		010		01010		56,185,490		15,928,469		7,640,006		13,564,930		18,442,074		370,011		240,000																				56,185,490

		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria		UG		2009		2011		010		01010		3,126,000		924,560		2,201,440																												3,126,000

		Przebudowa drogi gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz w gminie Konopiska, powiat częstochowski		UG		2009		2012		600		60016		2,849,900		38,100				2,811,800																										2,849,900

		E-powiat współfinansowane ze Starostwem Powiatowym		UG		2008		2011		750		75023		176,045				60,000				116,045																								176,045

		Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski		UG		2010		2012		750		75023		139,516				46,506		93,010																										139,516

		Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych - system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		UG		2008		2012		900		90002		2,512,500		150,000		2,012,500		350,000																										2,512,500

		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez termomodernizację i zmianę systemów grzewczych w zasobach lokalowych Gminy Konopiska		UG		2010		2012		900		90005		2,307,212		80,000				2,227,212																										2,307,212

		Rewitalizacja centrum Konopisk II e		UG		2007		2012		921		92105		3,402,673		24,400		100,000		200,000		3,078,273																								3,402,673

		Rewitalizacja centrum Konopisk		UG		2008		2011		921		92105		777,196		318,765		458,431																												777,196

				UG										0																																0

				UG										0																																0

		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														0																																0

														0																																0

		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)												13,161,940		5,744,223		6,101,875		700,000		615,842		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13,161,940

		Zachować dziedzictwo kulturowe - DS. Wygodzianka		UG		2010		2011		010		01095		80,283		65,480		14,803																												80,283

		Budowa chodnika w ciągu DW 908 w Gminie Konopiska		UG		2010		2011		600		60013		1,005,000		5,000		1,000,000																												1,005,000

		Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska		UG		2010		2011		600		60016		660,000		300,000		360,000																												660,000

		Budowa mieszkań socjalnych		UG		2008		2013		700		70005		200,000				50,000		100,000		50,000																								200,000

		Modernizacja budynku Urzędu Gminy		UG		2008		2012		700		70005		360,000		260,000				100,000																										360,000

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach		UG		2009		2011		754		75412		470,000		270,000		200,000																												470,000

		Adaptacja poddasza i remont budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach w celu podniesienia jakości kształcenia		UG		2008		2013		801		80101		1,065,842						500,000		565,842																								1,065,842

		Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni  i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska		UG		2010		2011		801		80101		424,000		110,000		314,000																												424,000

		Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy GZOKSTiP - świetlica w m. Korzonek		UG		2010		2011		926		92601		29,815		16,743		13,072																												29,815

		Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach		UG		2008		2012		926		92601		8,867,000		4,717,000		4,150,000																												8,867,000

				UG										0																																0

				UG										0																																0

		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				UG										0

				UG										0



Jadwiga Janik:
razem 1263046







   Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024  

Wieloletnia prognoza finansowa jest opracowywana 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 w zakresie PKB, średniego krajowego wynagrodzenia rocznego, podwyżki podatku od towarów i usług VAT, propozycji zamrożenia płac w budżetówce oraz podwyżek płac nauczycieli. W niniejszych opracowaniach uwzględniono również podwyżki cen mediów. W związku z podpisanymi umowami na realizacje projektów z udziałem środków unijnych uwzględniono słabą płynność finansową w zakresie przekazywanych środków od instytucji pośredniczących do gminy jako beneficjenta – konieczność angażowania własnych środków finansowych gminy w realizację projektów.


Zakłada się, że dochody w roku 2011 i w latach następnych będą podlegać systematycznemu wzrostowi, tzn. zakłada się około 1,5%-1,8% wzrost dochodów w roku następnym w stosunku do roku poprzedniego. Zakłada się, że dochody własne, 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 – w zakresie dochodów majątkowych, natomiast jeśli chodzi o dochody bieżące, to z uwagi na opóźnienia terminów otrzymywania środków unijnych (w większości przypadków) i występowania zjawiska ich „kredytowania”, gmina jest zmuszona zabezpieczać środkami własnymi całość zadania. `

Gmina Konopiska złożyła do chwili obecnej następujące wnioski, które będą skutkowały w roku 2010 oraz w latach następnych:


· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013– „Rewitalizacja centrum Konopisk”, kwota przyznana 382.497,00 zł (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach umowa nr 00078-6922-UM1200067/09)


· Regionalny Program Operacyjny – „Gminna Hala Sportowa wraz zapleczem socjalnym w Konopiskach”, wniosek po pozytywnej ocenie formalnej, w trakcie oceny merytorycznej, wnioskowana kwota dofinansowania 1.999.562,34 zł. (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach)


· 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - „Świetlica „Otwarta dłoń”, wniosek zaakceptowany, kwota dofinansowania 106.316,00 zł, (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach, Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-24-117/09-00)


· 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - „Być przedszkolakiem”, kwota otrzymana 967.045,00 zł (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-24-042/09-00),

· 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno ściekowa PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Fundusz Spójności „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska”, okres realizacji 2010 – 2014, przyznano do kwoty 35.334.189,00 zł (umowa nr 8/2009).

· EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej” - kwota przyznana 518.398,00 zł, (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach Nr umowy: UDA-RPSL.03.04.00-00-014/09-00),

· EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsosz” - kwota wnioskowana 2.454.917,68 zł,

· EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – „Przystanek e- kultura regionu częstochowskiego” - kwota wnioskowana 1.073.589,00 zł, 

· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" operacja pt. "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria". Nr umowy 00071-6921-UM1200091/09. Kwota dofinansowania 1.914.349,00 zł. 

· Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – „Przebudowa drogi gminnej nr 628053 S w miejscowości Wąsosz w gminie Konopiska, powiat częstochowski” (wniosek złożony do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, kwota wnioskowana 1 405 900,00 zł)


· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - „Remont pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w celu ożywienia społeczno-kulturalnego” (wniosek złożony do Wydziału Terenów Wiejskich UM Województwa Śląskiego, kwota wnioskowana 54 950,00 zł),


· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - „Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia” (wniosek złożony do Wydziału Terenów Wiejskich UM Województwa Śląskiego, kwota wnioskowana 500 000,00 zł), 

· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – „Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Łaziec przy Szkole Podstawowej w Łaźcu na cele sportowo-rekreacyjne” (wniosek złożony do Wydziału Terenów Wiejskich UM Województwa Śląskiego, kwota wnioskowana 498 406,00 zł),


· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – „Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka” (wniosek złożony do Wydziału Terenów Wiejskich UM Województwa Śląskiego, kwota wnioskowana  153 868,00zł),

· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – „Wyposażenie oraz remont  pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych” (wniosek złożony do Wydziału Terenów Wiejskich UM Województwa Śląskiego, kwota wnioskowana  183 345,00zł),

· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – „Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Korzonek przy Szkole Podstawowej w Korzonku na cele sportowo-rekreacyjne” (wniosek złożony do Wydziału Terenów Wiejskich UM Województwa Śląskiego, kwota wnioskowana  500 000,00 zł),

· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – „Budowa Budynku Świetlicy w Walaszczykach” (wniosek złożony do Wydziału Terenów Wiejskich UM Województwa Śląskiego, kwota wnioskowana  190 959,00 zł),

· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – „Adaptacja Zespołu Boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Aleksandrii (wniosek złożony do Wydziału Terenów Wiejskich UM Województwa Śląskiego, kwota wnioskowana  223.333,00zł).

Jednocześnie na bieżąco składamy wnioski do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Fundusz Spójności, RPO, PROW. 


Struktura dochodów przewidywanych do wykonania w każdym roku począwszy od roku 2011:

· Dochody bieżące 64%-88% planu dochodów, w tym:


a) 53%-50%
dochody własne,


b) 34%

subwencje z budżetu państwa,


c) 12%-11%
dotacje celowe – głównie w związku z przekazywaniem zadań i środków dla gminnych ośrodków pomocy społecznej,


d) 0%-3%
środki unijne i inne środki zagraniczne na zadania bieżące.

· Dochody majątkowe 36%-12% planu dochodów, w tym:


a) 25%-14%
dochody z majątku,

b) 8%-85%
dotacje na inwestycje,

c) 66%-61%
środki unijne i inne środki zagraniczne na inwestycje (od 2015 roku nie są przewidywane w planach).

3. Struktura wydatków wyliczana przy założeniach realnych, możliwych do wykonania w każdym roku: 


a) 54%-71%

wydatki bieżące,


b) 46%-29%

wydatki majątkowe.


Zakłada się większe oszczędności budżetu wynikające z konieczności spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia od roku 2010 do 2016 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 wzięcia pożyczki również w latach następnych do 2016 roku włącznie, ale jest współfinansowane w 65% ze środków Funduszu Spójności.
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