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UCHWAŁA NR 90/XIV/2011
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2011 rok 

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

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

157 poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. W  uchwale  nr  22/IV/2011  z dnia  08  lutego  2011r.  w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)Załącznik nr 4 do uchwały "Przychody i rozchody Budżetu Gminy Konopiska na rok 2011" zmienia się zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2)Załącznik  nr  11  do  uchwały  "Limity  wydatków  na  programy  i projekty  realizowane  ze  środków  Unii 
Europejskiej w roku budżetowym 2011" zmienia zię zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3)Załącznik  nr  13  do  uchwały  "Dochody  i wydatki  rachunków  dochodów własnych  samorządowych  jednostek 
budżetowych  prowadzących  działalność  określoną  w ustawie  o systemie  oświaty"  zmienia  się  zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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Załącznik nr 4







Załącznik nr 1

do Budżetu Gminy Konopiska






do Uchwały Rady Gminy Konopiska


na rok 2011







nr 90/XIV/2011 z dnia 14.11.2011

Przychody i rozchody


Budżetu Gminy Konopiska 


na rok 2011


		Lp

		§

		Treść

		Kwota przed zmianą

		Zmiana (+/-)

		Kwota po zmianie



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		 

		Przychody ogółem:

		7 034 744,00

		-479 179,76

		6 555 564,24



		1

		902

		Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

		50 000,00

		-25 000,00

		25 000,00



		

		

		Stowarzyszenie TIIS

		50 000,00

		-25 000,00

		25 000,00



		2

		911

		Przychody ze sprzedaży obligacji  skarbowych na rynku krajowym

		1 150 000,00

		0,00

		1 150 000,00



		

		

		finansowanie inwestycji sportowych w gminie

		1 150 000,00

		0,00

		1 150 000,00



		3

		903

		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

		3 016 629,00

		0,00

		3 016 629,00



		

		

		Uporządkowanie gospodarki ściekowej pożyczka 48/2010/317/OW/ot/sc/P

		1 633 284,00

		0,00

		1 633 284,00



		

		

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

		1 383 345,00

		0,00

		1 383 345,00



		4

		952

		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

		2 199 922,00

		-454 179,76

		1 745 742,24



		

		

		P o ż y c z k i

		142 955,00

		0,00

		142 955,00



		

		

		Termomodernizacja Szkoły Podst. W Łaźcu - pożyczka 97/2010/317/OA/oe/P

		103 311,00

		0,00

		103 311,00



		

		

		Termomodernizacja OSP Hutki - pożyczka 190/2010/317/OA/no/P

		39 644,00

		0,00

		39 644,00



		

		

		K r e d y t y

		2 056 967,00

		-454 179,76

		1 602 787,24



		

		

		Rewitalizacja centrum Konopisk

		426 546,00

		0,00

		426 546,00



		

		

		Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach

		814 365,54

		-454 179,76

		360 185,78



		

		

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

		463 091,00

		0,00

		463 091,00



		

		

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

		352 964,46

		0,00

		352 964,46



		5

		950

		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

		618 193,00

		0,00

		618 193,00



		 

		Rozchody ogółem:

		1 762 360,00

		551 904,00

		2 314 264,00



		1

		962

		Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

		25 000,00

		0,00

		25 000,00



		

		

		Stowarzyszenie TIIS

		25 000,00

		0,00

		25 000,00



		2

		963

		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

		601 336,00

		0,00

		601 336,00



		

		

		pożyczka 164/09 z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice III etap

		139 200,00

		0,00

		139 200,00



		

		

		pożyczka  67/07 na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice II etap

		462 136,00

		0,00

		462 136,00



		3

		992

		Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek

		1 136 024,00

		551 904,00

		1 687 928,00



		

		

		pożyczka 253/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Rększowicach

		20 200,00

		0,00

		20 200,00



		

		

		pożyczka 252/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Aleksandrii

		33 480,00

		0,00

		33 480,00



		

		

		pożyczka 254/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Hutkach

		20 640,00

		0,00

		20 640,00



		

		

		pożyczka 19/09 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Jamkach-Korzonku

		51 600,00

		0,00

		51 600,00



		

		

		pożyczka 98/09 z WFOŚiGW budowę instalacji solarnej na budynku admin.-gosp. na stadionie

		2 551,00

		0,00

		2 551,00



		

		

		pożyczka 376/09 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku „starej gminy” przy ul. Sportowej 1

		18 400,00

		0,00

		18 400,00



		

		

		pożyczka  190/10 z WFOŚiGW na termomodernizację OSP Hutki

		24 830,00

		0,00

		24 830,00



		

		

		razem spłaty pożyczek:

		171 701,00

		0,00

		171 701,00



		

		

		kredyt umowa 05/2006 na budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego  n.Zalewem Pająk 

		78 904,00

		0,00

		78 904,00



		

		

		kredyt umowa 1/2008 na budowę stadionu n. Zalewem Pająk – budynek admininistracyjno-gospodarczy

		165 104,00

		0,00

		165 104,00



		

		

		kredyt umowa 1/09 na budowę drogi ul. Mostowa w Aleksandrii

		144 400,00

		0,00

		144 400,00



		

		

		kredyt umowa 2/09 na bud. drogi powiat. Nr 1051S w Aleksandrii ul.Gościnna

		50 000,00

		0,00

		50 000,00



		

		

		kredyt na Rewitalizację centrum Konopisk

		25 912,00

		0,00

		25 912,00



		

		

		kredyt na przebudowę drogi powiatowej ul. Przemysłowa

		193 907,00

		0,00

		193 907,00



		

		

		kredyt na rozbudowę kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowę wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria

		85 800,00

		772 200,00

		858 000,00



		

		

		kredyt na budowę gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach

		220 296,00

		-220 296,00

		0,00



		

		

		razem spłaty kredytów

		964 323,00

		551 904,00

		1 516 227,00









Arkusz1

		Załącznik Nr 11																Załącznik Nr 2

		do   Budżetu																do Uchwały Rady Gminy Konopiska

		Gminy Konopiska na rok 2011																nr 90/XIV/2011 z dnia 14.11.2011r.

		Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2011

		Roz		Nazwa zadania		Łączne nakłady finansowe		w tym:				Okres realizacji zadania		Nakłady w 2011 roku		w tym:				Nakłady w 2012 roku		w tym:				Program

								środki obce (UE+BP)		wkład własny gminy						środki obce (UE+BP)		wkład własny gminy				środki obce (UE+BP)		wkład własny gminy

		01010		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska		56,185,490		35,195,211		20,990,278		2009-2015		7,640,006		5,272,593		2,367,413		13,357,996		9,954,425		3,403,571		Fundusz Spójności

				zmiana

				po zmianach		56,185,490		35,195,211		20,990,278				7,640,006		5,272,593		2,367,413		13,357,996		9,954,425		3,403,571

		01010		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria		3,126,000		2,657,100		468,900		2009-2011		2,201,440		850,556		1,350,884		0		0		0		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		3,126,000		2,657,100		468,900				2,201,440		850,556		1,350,884		0		0		0

		01095		Budowa budynku świetlicy w Walaszczykach-brak dochodu w 2012r.		313,108		190,959		122,149		2010-2012		0		0		0		163,330		99,590		63,740		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		313,108		190,959		122,149				0		0		0		163,330		99,590		63,740

		01095		Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka - brak dochodu w 2012 r.		252,258		146,984		105,274		2010-2012		0		0		0		120,800		73,650		47,150		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		252,258		146,984		105,274				0		0		0		120,800		73,650		47,150

		75023		Tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów E-Powiat Częstochowski		262,568		202,568		60,000		2011		262,568		202,568		60,000								Regionalny Program Operacyjny

				zmiana

				po zmianach		262,568		202,568		60,000				262,568		202,568		60,000		0		0		0

		75023		Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski		139,516		0		46,506		2010-2012		46,506		0		46,506		32,404				32,404		Regionalny Program Operacyjny

				zmiana

				po zmianach		139,516		0		46,506				46,506		0		46,506		32,404		0		32,404

		75412		Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych - brak dochodu w 2012 r.		301,454		172,219		129,235		2010-2012		0		0		0		301,169		171,934		129,235		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		301,454		172,219		129,235				0		0		0		301,169		171,934		129,235

		75412		Remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w celu ożywienia społeczno – kulturalnego-brak dochodu w 2012 r.		90,117		52,390		37,727		2010-2012		0		0		0		89,832		52,105		37,727		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		90,117		52,390		37,727				0		0		0		89,832		52,105		37,727

		80101		Aktywny uczeń		499,931		424,941		74,990		2011-2013		295,787		295,787		0								Program Operacyjny Kapitał Ludzki

				zmiana

				po zmianach		499,931		424,941		74,990				295,787		295,787		0		0		0		0

		80101		Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia-brak dochodu w 2012 r.		569,000		346,972		222,028		2010-2012		0		0		0		251,375		153,270		98,105		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		569,000		346,972		222,028				0		0		0		251,375		153,270		98,105

		80101		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Korzonek przy Szkole Podstawowej na cele sportowo – rekreacyjne-brak dochodu w 2012 r.		440,411		270,744		169,667		2010-2012		0		0		0		235,356		143,500		91,856		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		440,411		270,744		169,667				0		0		0		235,356		143,500		91,856

		80101		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii-brak dochodu w 2012 r.		0		0		0		0		0		0		0		37,771		21,495		16,276		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		0		0		0				0		0		0		37,771		21,495		16,276

		80104		Budowa placu zabaw w centrum Konopisk - brak dochodu w 2012 r.		253,459		164,882		88,577		2010-2012		0		0		0		247,603		161,042		86,561		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		253,459		164,882		88,577				0		0		0		247,603		161,042		86,561

		80104		Być przedszkolakiem		947,045		814,929		132,116		2010-2012		583,020		583,020		0								Program Operacyjny Kapitał Ludzki

				zmiana

				po zmianach		947,045		814,929		132,116				583,020		583,020		0		0		0		0

		80110		To jest gimnazjum		471,281		471,281		0		2011-2013		181,700		181,700		0								Program Operacyjny Kapitał Ludzki

				zmiana

				po zmianach		471,281		471,281		0				181,700		181,700		0		0		0		0

		80110		Europejskie kobiety		0		0		0		0		0		0		0		45,923		45,923				Sokrates Comenius

				zmiana

				po zmianach		0		0		0				0		0		0		45,923		45,923		0

		80195		Młodzi nadzieją Konopisk		220,656		220,656		0		2011-2012		208,656		208,656		0								Program Operacyjny Kapitał Ludzki

				zmiana

				po zmianach		220,656		220,656		0				208,656		208,656		0		0		0		0

		85219		„Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ”		563,615		504,435		59,180		2008-2012		186,866		167,245		19,621								Program Operacyjny Kapitał Ludzki

				zmiana

				po zmianach		563,615		504,435		59,180				186,866		167,245		19,621		0		0		0

		90002		Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych – system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		2,012,500		1,993,580		18,920		2011		2,012,500		1,993,580		18,920								Regionalny Program Operacyjny

				zmiana

				po zmianach		2,012,500		1,993,580		18,920				2,012,500		1,993,580		18,920		0		0		0

		92105		Rewitalizacja centrum Konopisk - dochód w 2012 r. 361.786 zł		753,899		361,786		392,113		2008-2011		458,724		250,529		208,195		0		0		0		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		753,899		361,786		392,113				458,724		250,529		208,195		0		0		0

		92105		Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej		609,880		518,398		91,482		2009-2012		177,800		151,130		26,670								Regionalny Program Operacyjny

				zmiana

				po zmianach		609,880		518,398		91,482				177,800		151,130		26,670		0		0		0

		92105		Otwarta dłoń		106,316		106,316		0		2011		106,316		106,316		0								Program Operacyjny Kapitał Ludzki

				zmiana

				po zmianach		106,316		106,316		0				106,316		106,316		0		0		0		0

		92105		Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego		1,263,046		1,073,589		189,457		2010-2013		125,669		122,759		2,910								Regionalny Program Operacyjny

				zmiana

				po zmianach		1,263,046		1,073,589		189,457				125,669		122,759		2,910		0		0		0

		92601		Rozbudowa placu zabaw na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego PAJĄK w Konopiskach - brak dochodu w 2012 r.		30,249		30,249		0		2011-2013		0		0		0		18,955		11,550		7,405		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		30,249		30,249		0				0		0		0		18,955		11,550		7,405

		92601		Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice - brak dochodu w 2012 r.		235,000		150,000		85,000		2011-2013		10,000		0		10,000		75,000		48,700		26,300		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana

				po zmianach		235,000		150,000		85,000				10,000		0		10,000		75,000		48,700		26,300

		92601		Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska- brak dochodu w 2012 r.		0		0		0				0		0		0		44,805		24,880		19,925		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana		44,989		25,000		19,990		2011-2012		0		0		0

				po zmianach		44,989		25,000		19,990				0		0		0		44,805		24,880		19,925

		92601		Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach - Wyposażenie Gminnej hali sportowej w Konopiskach - brak dochodu w 2012 r.		0		0		0				0		0		0		19,152		10,800		8,352		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana		19,152		10,800		8,352		2012		0		0		0

				po zmianach		19,152		10,800		8,352				0		0		0		19,152		10,800		8,352

		92601		Budowa ogrodzenia i piłkochwytów na terenie stadionu GLKS "LOT" w Konopiskach- brak dochodu w 2012 r.		0		0		0				0		0		0		44,268		25,000		19,268		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

				zmiana		44,268		25,000		19,268		2012

				po zmianach		44,268		25,000		19,268				0		0		0		44,268		25,000		19,268

				RAZEM		69,646,799		46,070,189		23,483,599				14,497,558		10,386,439		4,111,119		15,085,739		10,997,864		4,087,875

				zmiana		108,409		60,800		47,610				0		0		0		0		0		0

				po zmianach		69,755,208		46,130,989		23,531,209				14,497,558		10,386,439		4,111,119		15,085,739		10,997,864		4,087,875









Załącznik Nr 13 







Załącznik nr 3

do Budżetu 







do Uchwały Rady Gminy Konopiska


Gminy Konopiska na rok 2011





nr 90/XIV/2011 z dnia 14.11.2011

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych samorządowych 

jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną


w ustawie o systemie oświaty


Dochody


		Dz

		Rozdz/&

		Treść

		Plan na 2011

		Zmiana (+/-)

		Plan na 2011 po zmianach



		801

		

		Oświata i wychowanie

		358 000,00

		7 000,00

		365 000,00



		

		80101

		Szkoły podstawowe

		81 000,00

		0,00

		81 000,00



		

		0830

		Wpływy z usług

		81 000,00

		0,00

		81 000,00



		

		80104

		Przedszkola

		167 000,00

		0,00

		167 000,00



		

		0750


0830

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze


Wpływy z usług

		52 000,00


115 000,00

		0,00

0,00

		52 000,00


115 000,00



		

		80110

		Gimnazja

		110 000,00

		7 000,00

		117 000,00



		

		0830


0750

		Wpływy z usług


Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

		110 000,00


0,00

		0,00


7 000,00

		110 000,00


7 000,00



		

		

		Dochody razem:

		358 000,00

		7 000,00

		365 000,00





Wydatki


		Dz

		Rozdz

		Treść

		Plan na 2011

		Zmiana (+/-)

		Plan na 2011 po zmianach



		801

		

		Oświata i wychowanie

		358 000,00

		7 000,00

		365 000,00



		

		80101

		Szkoły podstawowe

		81 000,00

		0,00

		81 000,00



		

		

		wydatki bieżące

		81 000,00

		0,00

		81 000,00



		

		80104

		Przedszkola

		167 000,00

		0,00

		167 000,00



		

		

		wydatki bieżące

		167 000,00

		0,00

		167 000,00



		

		80110

		Gimnazja

		110 000,00

		7 000,00

		117 000,00



		

		

		wydatki bieżące


wydatki majątkowe

		110 000,00


0,00

		2 800,00

4 200,00

		112 800,00


4 200,00



		

		

		Wydatki razem:

		358 000,00

		7 000,00

		365 000,00









