
Id: PHAMISMIZHXBCYRCNAUSXXJUU. Podpisany Strona 1

ZARZĄDZENIE NR 52/2011
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 
roku. 

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr  157,  poz.1241  z późn.  zm.),  w związku  z §  2 uchwały  nr  381/XL/2010  Rady  Gminy  Konopiska  z dnia  12 
sierpnia  2010  roku  w sprawie  określenia  zakresu  i formy  informacji  o przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy 
Konopiska za I półrocze 

Wójt Gminy Konopiska zarządza, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska, w tym 
o przebiegu  realizacji  przedsięwzięć,  o których  mowa  w art.  226  ust.  3 ustawy  o finansach  publicznych,  za 
I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Materiały  wymienione  w §  1 zostaną  przedstawione  Radzie  Gminy  Konopiska  oraz  Regionalnej  Izbie 
Obrachunkowej w Katowicach. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska 

Jerzy Socha



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.
informacja o przebiegu wykonania WPF wg 30.06.2011
Zalacznik1.doc


 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska 

Nr 52/2011 z 29.08.2011


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 


w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 23/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2011 do roku 2024. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Część z tych zamierzeń zawarta była w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Konopiska, który w poprzednich latach był integralną częścią uchwały budżetowej. 

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę Konopiska, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też, WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian, na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące relacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami „starej” ustawy o finansach publicznych, a mianowicie do wyliczenia wskaźników w kolumnie - wykonanie - ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. W przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i wykonanych spłat kredytów wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.


		Wyszczególnienie

		Plan

		Wykonanie



		

		2011

		30.06.2011



		1.Dochody bieżące z tego:

		25 043 430,49

		11 703 413,58



		1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

		12 556 501,63

		5 161 303,03



		1.2. Subwencja z budżetu państwa

		7 996 992,00

		4 808 090,00



		1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące

		2 881 947,85

		1 536 902,85



		1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.

		1 607 989,01

		197 117,70



		2.Dochody majątkowe z tego:

		13 139 778,00

		3 440 108,16



		2.1. dochody z majątku

		3 275 000,00

		177 585,00



		w tym: dochody ze sprzedaży majątku    (§§ 077, 078, 087)

		3 215 000,00

		177 585,00



		2.2. dotacje na inwestycje

		1 386 263,00

		170 811,00



		2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.

		8 478 515,00

		3 091 712,16



		I. Ogółem dochody (1+2)

		38 183 208,49

		15 143 521,74



		4. Wydatki bieżące

		24 181 790,49

		10 850 551,85



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

		0,00

		0,00



		 - odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *2

		557 000,00

		141 237,95



		wynagrodzenia i składki od nich naliczane

		12 700 744,87

		6 110 473,86



		funkcjonowanie organów JST

		2 149 234,65

		948 019,67



		limity na przedsięwzięcia

		1 664 943,00

		0,00



		 - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych

		0,00

		0,00



		5. Wydatki majątkowe 

		19 273 802,00

		4 246 135,15



		limity na przedsięwzięcia

		18 510 758,00

		0,00



		II. Ogółem wydatki (4+5)

		43 455 592,49

		15 096 687,00





		Wynik finansowy (I-II)

		-5 272 384,00

		46 834,74



		III. Przychody ogółem 

		7 034 744,00

		1 704 342,46



		w tym:  - ze sprzedaży papierów wartościowych

		1 150 000,00

		650 000,00



		 - kredytu(ów) *

		1 240 312,00

		0,00



		 - pożyczki(ek) *

		3 976 239,00

		411 149,46



		 - prywatyzacji majątku

		0,00

		0,00



		 - nadwyżki budżetu

		0,00

		0,00



		 - wolnych środków

		618 193,00

		618 193,00



		 - spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *

		50 000,00

		25 000,00



		IV. Rozchody ogółem

		1 762 360,00

		1 734 488,52



		w tym:  - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) * 

		1 737 360,00

		691 588,52



		 - wykup wyemitowanych papierów wartościowych

		0,00

		0,00



		 - pozostałe rozchody (lokaty, udzielenie pożyczki)

		25 000,00

		1 042 900,00



		Równowaga budżetowa

		0,00

		16 688,68



		Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące  NADWYŻKA OPERACYJNA

		861 640,00

		852 861,73



		Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące

		103,6

		107,9



		V. Zadłużenie ogółem na koniec roku

		20 279 549

		16 019 918,92



		VI. Umorzenia pożyczek

		0,00

		0,00



		VII Zobowiązania wymagalne 

		0,00

		0,00



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

		0,00

		0,00



		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)

		53,1

		53,1



		IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)

		42,9

		42,9



		X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4 

		3 906 266

		3 906 266



		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)

		6,0

		6,0



		XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  (z wyłączeniami)

		4,4

		4,4



		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.)

		627 248,00

		627 248,00



		Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

		1 479 833,0

		1 479 833,0



		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)

		0,0437

		0,0437



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

		TAK

		TAK



		Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)

		0,1315

		0,1315





Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej


		Nazwa i cel

		Rozdz

		Limity wydatków w 2011

		Wykonanie wg 30.06.2011



		

		

		

		



		Przedsięwzięcia ogółem

		20 175 701

		4 694 805,75



		– wydatki bieżące

		1 664 943

		471 879,81



		1) programy, projekty lub zadania (razem)

		1 544 733

		351 669,81



		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)

		1 544 733

		351 669,81



		Aktywny uczeń

		80101

		295 787

		54 414,78



		Być przedszkolakiem

		80104

		576 913

		200 609,49



		To jest gimnazjum

		80110

		181 700

		0,00



		Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ

		85295

		186 864

		55 145,93



		Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej

		92105

		177 800

		41 499,61



		Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego

		92105

		125 669

		0,00



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

		0

		0,00



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

		0

		0,00



		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)

		120 210

		120 210,00



		Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2010/2011 - Eko-System

		60016

		120 210

		120 210,00



		 - wydatki majątkowe

		18 510 758

		4 222 925,94



		1) programy, projekty lub zadania (razem)

		18 510 758

		4 222 925,94



		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)

		12 408 883

		3 055 118,56



		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska

		01010

		7 640 006

		2 517 187,30



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

		01010

		2 201 440

		503 784,03



		Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski

		75023

		46 506

		40,00



		Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych - system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

		90002

		2 012 500

		10 293,75



		Rewitalizacja centrum Konopisk II e

		92105

		50 000

		14 760,00



		Rewitalizacja centrum Konopisk

		92105

		458 431

		9 053,48



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

		0

		0,00



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

		6 101 875

		1 167 807,38



		Zachować dziedzictwo kulturowe - DS. Wygodzianka

		01095

		14 803

		14 800,00



		Budowa chodnika w ciągu DW 908 w Gminie Konopiska

		60013

		1 000 000

		0,00



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

		60016

		360 000

		0,00



		Budowa mieszkań socjalnych

		70005

		50 000

		0,00



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

		75412

		200 000

		167 426,61



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

		80101

		314 000

		5 727,90



		Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy GZOKSTiP - świetlica w m. Korzonek

		92601

		13 072

		1 095,00



		Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach

		92601

		4 150 000

		978 757,87



		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

		0,00





Powyższe zestawienie obejmuje plan na rok 2011 i wykonanie wg 30.06.2011r. wyłącznie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych na terenie Gminy Konopiska w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych, a w szczególności:

Wydatki bieżące


Ad 1.a


Programy wieloletnie tzw. miękkie, realizowane ze środków unijnych w ramach programów POKL i RPO. Są one realizowane zgodnie z harmonogramami wydatków będących integralną częścią umowy o dofinansowanie.


Ad 2


Umowa z firmą Eko-System podpisano na okres zimowy 2010/2011 i została zrealizowana w całości.

Wydatki majątkowe


Ad 1. a

-
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska - W okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011r. w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kontynuowano prowadzenie prac budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice, Kolonia Hutki i Hutki. 


W ramach zadania nr 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice, Kolonia” wykonano 129,25 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 180,85 mb kanalizacji grawitacyjnej średnicy 160 mm, 2,3 mb kanalizacji tłocznej średnicy 80 mm, 21,50 mb kanalizacji tłocznej średnicy 160 mm i zakończono budowę 2 przepompowni ścieków za łączną kwotę 1.243.987,68 zł z czego 1.057.389,52 zł dotacja POIiŚ. Intensywny napływ wód gruntowych w rejon niecki terenowej, w której znajduje się przepompownia oraz kanał doprowadzający ścieki do przepompowni, uniemożliwił prowadzenie prac i odwodnienie wykopu wyłącznie za pomocą igłofiltrów, spowodowało to konieczność wykonania odwodnienia za pomocą studni depresyjnych. W związku z tym w dniu 11.04.2011 podpisano umową na roboty dodatkowe i przesunięciu do 30.06.2011 uległ termin zakończenia realizacji zadania. Zastosowanie do odwodnienia wykopów studni depresyjnych umożliwiło zakończono roboty budowlane zgodnie z aneksem do umowy podstawowej. 


W ramach zadania nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek i Leśniaki” wykonano 786 mb kanalizacji tłocznej 140 mm, 1690 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm i 939 mb kanalizacji grawitacyjnej 160 mm za kwotę łączną 2.417.495,72 zł brutto z czego 2.034.322,64 zł dotacja POIiŚ. 


Równocześnie z prowadzeniem robót budowlanych trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i Aleksandria I, która umożliwi Gminie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz  przystąpienie do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W 2011r. kontynuowano prace projektowe w zakresie uzgodnień terenowych i branżowych kanalizacji sanitarnej z terenu Kopalni i części Aleksandrii I, za kwotę brutto 140.000,00 zł.


-
Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria - Zakończono realizację I etapu operacji pt. Budowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska   i Aleksandrii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował wykonanie:

1. Wodociągu w miejscowości Hutki .

2. Wodociągu w miejscowości Konopiska ul. Śląska.

3. Kanalizacji deszczowej ul. Stawowa w Konopiskach.

4. I etapu kanalizacji deszczowej Osiedle Górka w Konopiskach.

Całkowity koszt realizacji I etapu operacji (koszty inwestycyjne wraz z kosztami ogólnymi) wynosi 1 387 336,78 zł i zostanie sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżetu gminy Konopiska.


Ad. 1 c


-
Zachować dziedzictwo kulturowe - DS. Wygodzianka – dokonano wymiany elewacji zewnętrznej w ramach środków finansowych Funduszu Sołeckiego

-
Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach – dokończono roboty rozpoczęte w 2010 roku. Środki na to zadanie na przestrzeni dwóch lat pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 115.419.00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 99.314,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 153.602,01 zł. W budynku zlikwidowano piece, zamontowano kotłownię gazową, wykonano wewnętrzną instalację c.o., ocieplono przegrody budowlane oraz wymieniono okna, drzwi i bramy.

-
Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni  i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska - roboty rozpoczęte w 2010 roku są na ukończeniu. Środki na to zadanie na przestrzeni dwóch lat będą ostatecznie pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 65.542.00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 151.571,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie planowanej 82.372,00 zł. W budynku ostatecznie zmodernizowana będzie wewnętrzna instalacja c.o., docieplone przegrody budowlane oraz wymieniona stolarka okienna.

-
Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy GZOKSTiP - świetlica w m. Korzonek – zakupiono kosę i część sprzętu sportowego.

Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach – trwają roboty budowlane prowadzone przez Cz.P.B.P. Przemysłówka SA, a w szczególności w I półroczu 2011 zafakturowano roboty budowlano – konstrukcyjne, instalację wentylacji, instalacje wodno – kanalizacyjne, elektryczne i c.o. W ramach tego zadania kosztem inwestycji są również odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach wziętej w 2010 roku w wysokości 312.242,00 zł na gruntowy wymiennik ciepła oraz  od wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 5.400.000,00.
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