
ZARZĄDZENIE NR 71/2018
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie objaśnień zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z póżn. zm.) i art. 2 pkt. 2, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póżn. zm.), zarządza się, co nastepuje:

§ 1. Dokonać uszczegółowienia objaśnień zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konopiska na 
lata 2018 - 2026 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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       Zał. Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska 

  nr 71/2018 z dnia 10.07.2018 r. 

 

W związku z niepełnymi objaśnieniami w zakresie zmian w WPF zawartymi w Uchwale nr 

364/L/2018 z dnia 29.06.2018 roku, wprowadza się co następuje: 

 

Objaśnienia zmian  

do WPF na lata 2018-2026 

 

Objaśnienia do zarządzenia obejmują zmiany w budżecie i wykazie przedsięwzięć dokonane Zarz. Wójta 

62//2018 z 11.06.2018, Zarz. Wójta 64/2018 z 18.06.2018 oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 29.06.2018 

 

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące zmiany: 

W zakresie roku 2018: 

Zał 1 - zmiany w planie dochodów  

- rozdz 80101 szkoły podstawowe – zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaną darowizną 

pieniężną przez szkołę w Aleksandrii – zwiększenie planu dochodów o 3 890,00 zł, zwiększenie z tytułu 

otrzymanych dotacji na rozwój czytelnictwa kwota 10 480,00 zł oraz Bezpieczna + 49 575,00 zł 

- rozdz 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszenie dochodów majątkowych o 88 836,00 

zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na drogę ul. Źródlana w Konopiskach 

- rozdz 75412 OSP – wprowadzenie do budżetu dochodów z Min. Sprawiedliwości otrzymanych tytułem 

dofinansowania na zakup sprzętu przez OSP w wysokości 23 364,00 zł 

Zał 2 - zmiany w planie wydatków  

- rozdz 60004 lokalny transport zbiorowy – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł, z tego 

zwiększenie planu wydatków w kwocie 28 000,00 zł na dotacje dla Miasta Gminy Częstochowa dotyczące 

kursowania autobusu linii 30 oraz zwiększenie planu wydatków w rozdz 70005 na energię elektryczną 

oraz jej przesył 

- rozdz 60016 drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków o 40 000,00 zł z wydatków 

bieżących z przeznaczeniem na rozdz 90015 na energię elektryczną oraz jej przesył  

- rozdz 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszenie wydatków majątkowych o 88 836,00 

zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na drogę ul. Źródlana w Konopiskach 

- rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 

70 000,00 zł poprzez zmniejszenie w rozdz 60004 

- rozdz 75412 OSP – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł pochodzącą z przesunięcia z 

rozdz 92109 a przesunięcie dotyczy wydatków z fund sołeckiego Wąsosz – Łaziec, wprowadzenie do 

budżetu wydatków związanych z dotacją z Min. Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu przez 

OSP w kwocie 23 364,00 zł 

- rozdz 80101 szkoły podstawowe – zmiany w planie wydatków w związku z otrzymaną darowizną 

pieniężną przez szkołę w Aleksandrii – zwiększenie planu wydatków o 3 890,00 zł, zwiększenie wydatków 

z tytułu otrzymanych dotacji na rozwój czytelnictwa w kwocie 10 480,00 zł oraz na Bezpieczną + 

49 575,00 zł 

- rozdz 90002 gospodarka odpadami – przesunięcie pomiędzy zadaniami bieżącymi i majątkowymi – 

zmniejszenie planu w kwocie 14 560,00 zł na zadanie Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych z 

przeznaczeniem na wydatki bieżące 

- rozdz 90015 oświetlenie ulic… –zwiększenie planu wydatków w kwocie 40 000,00 zł na energię 

elektryczną oraz jej przesył – środki pochodzą z rozdz 60016 

- rozdz 92109 domy i ośrodki kultury … – zmniejszenie planu wydatków o 4 000,00 zł z przesunięciem na 

rozdz 75412 - przesunięcie dotyczy wydatków z fund sołeckiego Wąsosz – Łaziec  
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11.1 wynagrodzenia:  -6 857,03 zł 

11.3 wydatki objęte limitem -511 406,00 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć 
roku 2018, z tego: 

11.3.2 majątkowe   -511 406,00 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć 
roku 2018 

 

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia wielkości wykazywanych w kol. 11.4, 11.5, 12.4, 12.5, oraz 

automatycznie ulegają zmianie wartości w zakresie spełnienia art. 242 i wskaźniki spłaty zobowiązań oraz 

dokonuje się drobnych zmian pomiędzy paragrafami w ramach działów, w związku z bieżącą realizacją 

budżetu. 

 

W zakresie roku 2019: 

Zał 1 - zmiany w planie dochodów  

Dochody ogółem: +864 700,00 zł w związku z planowanymi dochodami Środków unijnych w związku z 

wprowadzeniem do realizacji wieloletniej nowego zadania Termomodernizacja budynku użyteczności 

publicznej w Konopiskach. Zadanie to będzie realizowane w latach 2018 – 2020. Zaplanowane dochody 

majątkowe z tego tytułu to kwota 680 656,00 zł, natomiast dochody bieżące obejmują zwiększenie z tytułu 

opłaty planistycznej w wysokości 184 044,00 zł 

Zał 2 - zmiany w planie wydatków  

Wydatki ogółem: +864 700,00 zł w związku z planowaną realizacją wieloletnią nowego zadania 

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach. Zadanie to będzie realizowane w 

latach 2018 – 2020. Zaplanowane wydatki majątkowe z tego tytułu to kwota 864 700,00 zł 

 

11.3 wydatki objęte limitem +864 700,00 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć 
roku 2019, z tego: 

11.3.2 majątkowe   +864 700,00 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć 
roku 2019 

 

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia wielkości wykazywanych w kol. 11.4, 12.4, 12.5 oraz 

automatycznie ulegają zmianie wartości w zakresie spełnienia art. 242 i wskaźniki spłaty zobowiązań 

 

W zakresie roku 2020: 

Zał 1 - zmiany w planie dochodów  

Dochody ogółem: +864 700,00 zł w związku z planowanymi dochodami Środków unijnych w związku z 

wprowadzeniem do realizacji wieloletniej nowego zadania Termomodernizacja budynku użyteczności 

publicznej w Konopiskach. Zadanie to będzie realizowane w latach 2018 – 2020. Zaplanowane dochody 

majątkowe z tego tytułu to kwota 680 656,00 zł, natomiast dochody bieżące obejmują zwiększenie z tytułu 

opłaty planistycznej w wysokości 184 044,00 zł 

Zał 2 - zmiany w planie wydatków  

Wydatki ogółem: +864 700,00 zł w związku z planowaną realizacją wieloletnią nowego zadania 

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach. Zadanie to będzie realizowane w 

latach 2018 – 2020. Zaplanowane wydatki majątkowe z tego tytułu to kwota 864 700,00 zł 

 

11.3 wydatki objęte limitem +864 700,00 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć 
roku 2020, z tego: 

11.3.2 majątkowe   +864 700,00 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć 
roku 2020 
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Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia wielkości wykazywanych w kol. 11.4, 12.4, 12.5 oraz 

automatycznie ulegają zmianie wartości w zakresie spełnienia art. 242 i wskaźniki spłaty zobowiązań. 

 

W związku z niepełnymi objaśnieniami w zakresie zmian w WPF zawartymi w Uchwale nr 

364/L/2018 z dnia 29.06.2018 roku, wprowadza się co następuje: 

 

Zał. nr 2 do Zarz. Wójta Gminy 

        Nr 67/2018 z dnia 29.06.2018r. 

 

Objaśnienia zmian  

do WPF na lata 2018-2026 

 

Objaśnienia do zarządzenia obejmują zmiany w budżecie Zarz. Wójta 65/2018 z 22.06.2018, Zarz. Wójta 

66/2018 z 29.06.2018 

 

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące zmiany: 

W zakresie roku 2018: 

Zmiany w planie dochodów +1.000,00 zł, w tym: 

- rozdz 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł, w 

związku z otrzymaniem decyzji na dotację z BP na renowację ksiąg USC 

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami kwoty 517 700,00 zł z świadczeń wychowawczych na wspieranie 

rodziny na projekt „Dobry start” zg z decyzją  

Zał 2 - zmiany w planie wydatków +1.000,00 zł, w tym: 

- rozdz Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na renowację 

ksiąg USC 

- dział Oświata zmiany pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi na zabezpieczenie planu wydatków 

na zadanie „Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze 

zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole dla 6-latków” 

- rozdział lokalny transport zbiorowy zmiana pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w zakresie 

prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacja projekty na inicjatywy lokalne, a w 

szczególności na zakup witaczy (znaków witających i promujących gminę) 

Pozostałe zmiany dotyczą niewielkich kwot niezbędnych do zapewnienia prawidłowości w realizacji zadań 

gminnych 

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia wielkości wykazywanych w kol. 11.1, 11.5 oraz automatycznie 

ulegają zmianie wartości w zakresie spełnienia art. 242 

 

 

W związku z niepełnymi objaśnieniami w zakresie zmian w WPF zawartymi w Uchwale nr 

364/L/2018 z dnia 29.06.2018 roku, wprowadza się co następuje: 

 

Zał. nr 3 do Uchwały Rady Gminy 

        Nr 371/LI/2018 z dnia 10.07.2018r. 

 

Objaśnienia zmian  

do WPF na lata 2018-2026 

 

Objaśnienia do zarządzenia obejmują zmiany w budżecie i wykazie przedsięwzięć dokonane Uchwałą 

Rady Gminy z dnia 10.07.2018 
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Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące zmiany: 

W zakresie roku 2018: 

Zał 1 - zmiany w planie dochodów +56 000,00 zł, w tym: 

- rozdz 75095 pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 56 000,00 zł, w związku z 

przyznaniem grantu na zadanie Obywatel IT – podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy 

Konopiska z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Zał 2 - zmiany w planie wydatków +56 000,00 zł, w tym: 

- rozdz 01010 infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi… – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 

46 100,00 zł, z zadanie inwestycyjnego „Projekt wykonania odwodnienia terenów gminnych w m. 

Konopiska” na rozdz. 80101 na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności 

publicznej (Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopalni)” 

- rozdz 75095 pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 56 000,00 zł, w związku z 

przyznaniem grantu na zadanie Obywatel IT – podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy 

Konopiska z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

- rozdz 80101 szkoły podstawowe – zwiększenie planu o kwotę 69 000,00 zł na zadaniu „Poprawa 

efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopalni)” w 

związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane 

- rozdz 80110 gimnazja – zmniejszenie planu w kwocie 11 900,00 zł na zadanie z rozdz 80101 

- rozdz 80150 realizacja zadań oświatowych – zmniejszenie planu w kwocie 8 000,00 zł na zadanie z 

rozdz 80101 

- rozdz 80152 realizacja zadań oświatowych – zmniejszenie planu w kwocie 3 000,00 zł na zadanie z 

rozdz 80101 

 

Jednocześnie podlegają zmianie wartości w kol.: 

11.3 wydatki objęte limitem +69 000,00 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć 
wieloletnich w zakresie roku 2018, z tego: 

11.3.2 majątkowe   +69 000,00 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć 
wieloletnich w zakresie roku 2018 

Dodatkowo dokonuje się uaktualnienia wielkości wykazywanych w kol. 11.1, 11.4, 11.5, 12.4, 12.5, oraz 

automatycznie ulegają zmianie wartości w zakresie spełnienia art. 242 

 

 

 

Id: E6BE35E3-346D-473F-8546-3D1944292C36. Podpisany Strona 4




