RADA MIEJSKA

Konstancin-Jeziorn

UCHWAŁA NR 278/V11119!2016
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-IEZIORNA

z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna
na lata 20 16-2019
Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co
następuje:
1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019 zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-20 19 zgodnie z Załącznikiem Nr
2 do niniejszej Uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
„zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 91Ę Dz. U. z
2014r., poz. 1146, Dz. U. z 2014r. poz. 1626, Dz. U. z 2014r. poz. 1877, Dz. U. z 2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., poz.
532, Dz. U. z2015r., poz. 1117, Dz. U. z2015r., poz. 1139, Dz. U. z2015r., poz. 1190.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 278fY11!19/2016 Rady Miejskiej Konstanciu-Jeziorna z dnia 13 kwietnia
2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2016-2019

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
spowodowana jest zmianami dochodów i wydatków budżetow”ch na rok 2016. Zmienia się
lata
czasookres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna z lat 20 16-2020 na
latach
ch
2016-2019 i spowodowane to jest zmianą faktycznego zadłużenia gminy w poszczególny
w
budżetowych i jednocześnie końcowymi spłatami rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek
w
ć
przedsięwzię
limitów
zmiany
WFOŚiGW w Warszawie w roku 2019. Wprowadzane są również
poszczególnych latach oraz wprowadzane są nowe, które do tej pory nie występowały.
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Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
20 16-2019

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019 wynika
ze zmian w budżecie na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań
bieżących i majątkowych. Zmieniła się ogólna kwota dochodów i wydatków budżetowych, w tym
dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych przewidzianych do
realizacji w 2016 roku. Ponadto z uwagi na przesłanie korekty sprawozdań statystycznych do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za 2015 rok. zmieniła się kwota długu z kwoty
4.447.858 zł na kwotę 5.281.558 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z za 2015 rok. Zwiększył
się deficyt gminy z kwoty 23.533.163 zł do kwoty 24.588.163 zł, zmienił)” się przychody budżetu
gminy z kwoty 25.121.210 zł na kwotę 30.120.665 zł oraz rozchody budżetowe w 2016 roku z kwoty
1.588.047 zł do kwoty 5.532.502 zł. W związku z zaksięgowaniem wyniku finansowego gminy za rok
2015 zmieniła się kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z prognozowanej w wysokości
15.500.000 zł do faktycznie wykonanej w wysokości 24.839.107 zł oraz zmieniła się kwota
prognozowanych wolnych środków z kwoty 4.621.210 zł do kwoty 5.281.558 zł. W 2016 roku
zwiększyły się rozchody budżetu gminy z kwoty 1.588.047 zł do kwoty 5.532.502 zł i na kwotę tych
rozchodów składają się: spłaty otrzymanych pożyczek z WFOSiGW w kwocie 3.275.988 zł oraz
lokata bankowa długoterminowa w wysokości 2.256.5 14 zł. Dlatego też z uwagi na to, iż gmina ma
całkowite pokrycie deficytu budżetowego w roku 2016 z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz
finansowanie spłaty rat kapitałowych zarówno z nadwyżki budżetowej i wolnych środków, nie ma
zatem potrzeby zaciągać nowych zobowiązań finansowych na spłatę planowanego deficytu budżetu
gminy w roku 2016. Deficyt budżetowy zaplanowany na 2016 rok w wysokości 24.588.163 zł zostanie
w 100% pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.W kolejnych latach, tj. od 2017 do 2019, z
uwagi na zmianę wykonanej kwoty długu za 2015 zmienił)” się kwoty spłat rat kapitałowych.
W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków
bieżących dokonano zmian w dwóch zadaniach, a mianowicie:
1/ „Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy”, z ogólnej
kwoty nakładów finansowych w latach 2009-2019 w wysokości 1.914.353 zł do kwoty 2.164.353 zł
oraz zmianą kwoty limitów w poszczegóhych latach: w roku 2017 z kwoty 200.000 zł do kwoty
300.000 zł, w roku 2018 z kwoty 200.000 zł do kwoty 300.000 zł i w roku 2019 z kwoty 50.000 zł do
kwoty 100.000 zł;
2/ „Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie”, z ogólnej
kwoty nakładów finansowych w latach 2016-2018 w wysokości 99.000 zł do kwoty 102.600 zł oraz
zmianą kwoty limitów w poszczególnych latach: w roku 2016 z kwoty 33.000 zł do kwoty 34.200 zł,
w roku 2017 z kwoty 33.000 zł do kwoty 34.200 zł i w roku 2018 z kwoty 33.000 zł do kwoty 34.200

zł.
3! „Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych i Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna”, z ogólnej kwoty nakładów finansowych w latach 2016-2018 w
wysokości 354.208 zł do kwoty 364.239 zł i zmiany kwoty limitów w roku 2016 z kwoty 1 15.700 zł
do kwoty 125.731 zł.
Wprowadzane jest nowe przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie wydatków bieżących:
1/ „Programy profilaktyki zdrowotnej” w łącznych nakładach finansowych w latach 20 16-2018
330.000 zł, z podziałem na poszczególne lata, w roku 2016 kwota 90.000 zł, w roku 2017 kwota
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120.000 zł, w roku 2018 kwota 120.000 zł.
W zakresie przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna dotyczących wydatków
majątkowych dokonano zmian w następujących zadaniach:
1/ „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Czarnowie”, ogólne kwoty nakładów
finansowych w latach 2013-2018 zmieniono z kwoty 6.307.729 zł do kwoty 5.707.729 zł, z limitami
wydatków w roku 2016 z kwoty 2.200.000 zł do kwoty 1.600.000 zł;
2/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części
gminy Konstancin-Jeziorna”, ogólne kwoty nakładów finansowych w latach 2012-2019 zmieniono z
kwoty 22.424.620 zł do kwoty 22.074.620 zł, z limitami wydatków w roku 2016 z kwoty 2.200.000 zł
do kwoty 1.850.000 zł;
3/ „Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina Konstancin-Jeziorna”, ogólne
kwoty nakładów finansowych w latach 2014-2017 zmieniono z kwoty 2.099.960 zł do kwoty
1.249.960 zł, z limitami wydatków w roku 2016 z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 650.000 zł i w roku
2017 z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 500.000 zł;
-

O

4/ „Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z
infrastrukturą”, ogólne kwoty nakładów finansowych w latach 2011-2017 zmieniono z kwoty
5.329.298 zł do kwoty 3.929.298 zł, z limitami wydatków w roku 2016 z kwoty 2.000.000 zł do
kwoty 600.000 zł;
5/ „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej”, ogólne kwoty nakładów finansowych w
latach 2011-2017 zmieniono z kwoty 1.100.000 zł do kwoty 1.030.000 zł z limitami wydatków w
roku 2016 z kwoty 100.000 zł do kwoty 30.000 zł;
„

6/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego”, ogólne
kwoty nakładów finansowych w latach 2009-2018 zmieniono z kwoty 26.230.460 zł do kwoty
30.780.460, z limitami wydatków w roku 2016 z kwoty 3.000.000 zł do kwoty 8.650.000 zł i w roku
2017 z kwoty 2.500.000 zł do kwoty 1.400.000 zł.
Wprowadzono jednocześnie nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych, których
stan wygiąda następująco:
1! „Przebudowa ulicy Elektrycznej” w łącznych limitach wydatków w latach 2016-2017 w wysokości
80.000 zł i limitami wydatków w roku 2016 w kwocie 40.000 zł i w roku w kwocie 2017 40.000 zł;
2/ „Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie” w łącznych nakładach w latach 2016-2017 w
wysokości 332.500 zł i limitami wydatków w roku 2016 w kwocie 32.500 zł i w roku 2017 w kwocie
300.000 zł;
3! „Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą
ogrodzenia nieruchomości” w łącznych nakładach w latach 2016-2017 w wysokości 320.000 zł i
limitami wydatków w roku 2016 w kwocie 20.000 zł i w roku 2017 w kwocie 300.000 zł;
4! „Rozbudowa budynku OSP Jeziorna” w łącznych nakładach w latach 2016-2017 w wysokości
60.000 zł, i limitami wydatków w roku 2016 w kwocie 30.000 zł i w roku 2017 w kwocie 30.000 zł;
5/ „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz” w łącznych nakładach w latach
2016-2017 w wysokości 2.300.000 zł i limitami wydatków w roku 2016 w kwocie 1.300.000 zł i w
roku 2017 w kwocie 1.000.000 zł;
6/ „Eornnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym” w łącznych nakładach w latach 2016-2017 w
wysokości 180.000 zł i limitami wydatków w roku 2016 w kwocie 30.000 zł i w roku 2017 w kwocie
150.000 zł;
7/ „Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie” w łącznych
nakładach w latach 2016-2017 w wysokości 120.000 zł i limitami wydatków w roku 2016 W kwocie
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20.000 zł i w roku 2017 w kwocie 100.000 zł;
8,” „Yrzebudowa ul. Działkowej w Kierszku” w łącznych nakładach w latach 2016-2017 w wysokości
300.000 zł i limitami wydatków w roku 0216 w kwocie 100.000 zł i w roku 2017 w kwocie 200.000
zł.
Należy również zaznaczyć, iż z uwagi na realizację budżetu gminy w br. budżetowym zmniejszył się
na niektórych przedsięwzięciach realizowanych w latach 2016-2019 limit zobowiązań.
Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Konstancin-Jeziorna na lata 2016-20 19 to nie ulegly one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwalą Nr
23 1/VII/1 8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020. Ponadto wszystkie
wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają
obowiązujące kryteria ustawowe.
PFWC

c

Id: 05B93B00-75A3-48CA-A9AA-4F7A69 1E3 C82. Uchwalony

Suona 4

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr
278/VII/19/2016 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 13
kwietnia 2016r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2016-2019

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
Wyszczególnienie
1. Dochody ogółem
1.1.
W

X

Dochody bieżące

2016

2017

2018

2019

136 804 130,00

132 000 300,00

135 300 308,00

138 682 815,00

130 298 202,00

127 000 300,00

130 300 308,00

133 682 315,00

71 534 286,00

72 821 900,00

74 642 448,00

76 508 510,00

8 000 000,00

8 150 000,00

8 353 750,00

8 562 600,00
25 973 139,00

tym:
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych

1.1.1.
1.1.2.

podatki i opłaty

1.1.3.

(z podatku od nieruchomości

1.1.3.1.

z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.1.4.
1.1.5.
1.2.

2)

Dochody majątkowe

X

23 882 986,00

24 721 607,00

25 339 647,00

11 111 500,00

Li 666 280,00

li 957 937,00

12 256 885,00

13 570 301,00
10 237 828,00

13 814 570,00
3 959 550,00

14 159 900,00
4 058 550,00

14 513 900,00
4 160 100,00

6 505 928,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

w tym:
1.2.1.

ze sprzedaży majątku

1.2.2.

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2. Wydatki ogółem
2.1.

Wydatki bieżące

„

Jw_tym:
2.1.1.

2.1.1.1.

Jz tytułu poręczeń i gwarancji
w tym:gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243
„C

ustawy

1 111 341,00

0,00

0,00

0,00

161 392 293,00

131 256 224,00

134 651 426,00

138 070 203,00

119 887 693,00

101 598 995,00

104 138 970,00

106 742 450,00

I

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach
określonych w przepisach o działalności leczniczej, w
wysokości W jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotację z

I

państwa
budżetu 3
wydatki na obsługę długux

2.1.2.
2.1.3.

160 000,00

105 800,00

72 400,00

35 600,00

160 000,00

105 800,00

72 400,00

35 600,00

Iw_tym:
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawyx

2.1.3.1.

Jw tym:

2. 1.3. 1.1

2. 1.3.1.2

odsetKi I dysKonto podlegające wytączeniu z imitu
spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243
ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu, projektu lub 2adania i
otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i
dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)x
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,
z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kr

finansowa obejmuie okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
1) Zgodnie art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 21J09r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza
z ww. art. 227
prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny 14 letnhl okres prognozy, wynikający
podatków
i opiat lokalnych
o,
tylko
nie
a
terytorialneg
samorządu
jednostki
przez
pobieranych
opiat
i
21 W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków

31

Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2O132U18.

w sytuacji diuższego okesu

600,00
163,00
665,00
107,00
163,00
558,00
0,00

29 657 229,00
744 076,00
0,00

30 512 456,00
648 882,00
0,00

31 327 753,00
612 612,00
0,00

5 532 502,00

744 076,00

648 882,00

612 612,00

3 275 988,00

744 076,00

648 882,00

612 612,00

2 256 514,00
2 005 570,00

1 261 494,00

612 612,00

0,00

10 410 509,00

25 401 305,00

26 161 338,00

26 940 365,00

40 531 174,00

25 401 305,00

26 161 338,00

26 940 365,00

9.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.
1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego
przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

0,0251

0,0640

0,0530

0,0470

9.2.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.
1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wpółtworzonego
przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

0,0251

0,0640

0,0530

0,0470

X

41
24
30
24
24
5

Wydatki majątkowe
2.2.
X
3. Wynik budżetu
X
4. Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”
4.1.
tym na pokrycie deficytu budżetu
4.1.1.
Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
4.2.
X
tym na pokrycie deficytu budżetu
4.2.1.
wartościowych”
papierów
emisja
pożyczki,
Kredyty,
4.3.
4.3.1.
Iw tym na pokrycie deficytu budżetu”
Inne przychody rijezwiązane z zaciągnięciem długu 4)
4.4.
w tym na pokrycie deficytu budżetu”
4.4.1.
5. Rozchody iudżetu

J

Iw
Iw

X

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

5.1.
5.1.1.

504
588
120
839
588
281

X

z tego;
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
5.1.1. 1
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
5.1.1.2
określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
5.1.1. 3
innych niż określone w art. 243 ustawy 5)x
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5.2.
6. Kwota długu”
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego
zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
.

publicznych
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6), a wydatkami bieżącymi,
pomniejszonymi 7) o wydatki
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

r

r

4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tyt. prywatyzacji majątku oraz splaty pozyczek udzielonych ze środków jednostki
związku z realizacją ustawy budżetowej (OzU. poz. 1456 oraz z 2013r.
5) W pozycji wykazuje się w szczególności wylączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w
pozliSY oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
242 ostawy
6) Skorygowanie ośrodki określonem przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę hudżetową z lat ubieglych, zgodnie z art.
z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2O132O15
7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku

I

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku
budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do
dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń przypadajacych na dany rok x

9.4.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majatku oraz pomniejszonych o
wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok

9.6.

9.6.1.

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

9.7.

I
9 7 1
.

.

.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
budżetowyX
obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej9”w tym na:
10.1. Sptaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

11.1.

11.3.

terytorialnegolo
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 1
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy

113.1.

bieżące

11.3.2.

majątkowe

11.4
11.5.

ODMO

0,0530

0,0470

o,ioeo

0,2265

0,2266

0,2267

0,2301

0,1801

0,1637

0,1874

0,2439

0,1939

0,1776

0,1874

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

0,00
0,00

74.4 076,00

744 07600

648 882,00
648 882,00

612 612,00
612 612,00

43 069 671,00

43 765 400,00

44 859 535,00

45 981 023,00

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
budżetowya

11.2.

0,0251

ell
1
Wydatki inwestycyjne kontynuowan
inwestycyjnel2
Nowe wydatki t

Wydatki majątkowe w formie dotacji
iansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

22 625 388,00

12 591 076,00

12 905 853,00

13 228 50000

25 312 101,00

29 387 55400

22 395 355,00

5 312 500,00

7 484 136,00

8 156 625,00

7 821 926,00

100 00000

17 827 965,00

21 230 929,00

14 573 429,00

5 212 500,00

36 570 411,00

20 010 929,00

14 310 929,00

S 200 00000

3 543 724,00

9 635 371,00

15 928 098,00

26 115 253,00

1 390 465,00

10 929,00

273 429,00

12 500,00

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
81W pozycji wykazuje się w szczególności wylączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r.
obligacji przychodowych. Identyczne wyfączenia dotyczą pozycji 9.6.1

O

zmianie niektórych ustaw w związku z realizaclą ustawy budżetowej oraz wytączenia związane z emisią

C

9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pozycuek i wykup papierów wartościowyrh, wywaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w rawach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Adwinistracja publiczna w rozdzialach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023)
11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najwniej w poprzednim roka budżetowym, którego dotyczy kolumna
12) W pozycji wykazuje uię wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 I 3 ustawy

12 1
12.1.1.

-

w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na
realizacją programu, projektu lub zadania 13)
-

12 1 1 1
.

.

.

.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 3 ustawy

12 2

1 061 341,00
1 061 341,00

w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.2.1.

w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na
12 2 1 1
realizacją programu, projektu lub zadania
Wydatki bieżące na programy, projekty łub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
12 • 3
2i3ustawy
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.3.1.
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
12 3 2
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
-

.

.

.

.

J. 061 341,00

J

12 4
12.4.1.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1
okt 2 i 3 usawy
tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
podmiotem

12.4.2.

12.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami

12.5.1.
12 6
12.6.1.
12.7.
12.7.1.
12.8.

10 929,00

Iw

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 ustawy

.

5 465,00

I-w

tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14>
zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w
lub zadania
projektu
programu,
realizację
na
umową
-w tym w związku z już zawartą

art.

Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez
względu na stopień finansowania tymi środkami
realizację programu, projektu lub zadania
l-w tym w związku zjuż zawartą umową na
powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia
wartościowych
emisji
papierów
pożyczek,
Przychody z tyt. kredytów,
2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

I-w tym
przejęcia

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
I spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia
13. Kwoty dotyczące
ujemnego wyniku
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i
13
przekształcanych_samodzielnych_zakładach_opieki_zdrowotnej
12.8.1.

.

.

x

10 929,00

13 2
13.3.

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm)
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na
zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na
zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na

13
13 5
13 6
.

.

13.7.

podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14. Dane uzupełniające o długu I jego spłacie 15)
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu
14 1
zobowiązań już zaciągniętych”

14.3.1.

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu”
Wydatki zmniejszające dług”w tym:
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.”

14.3.2.

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny”

14.2.
14.3.

14.3.3.
14.4.

3 275 988,00

744 076,00

648 882,00

612 612,00

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji”
JWynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)”

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15)
15.1.

JŚrodki przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:

na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x
Wydatki bieżące z tyt. świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględn)ane w limicie spłaty
zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x
15.2.
**
ustawy 16)
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w
15.1.1.

...

16.1.

Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.

16.2.

Stopień niezachowania wskażnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x

16.3.

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x

131w pozyry 12.11.1., 12.2.1.1,, 113.2., 12.4,2., 12,5.1, 12.6.1., 32.7.3. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikającez umów na realizacię programu, proiektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy,,
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy
projekt lub zadanie przynoseące dochód, dla których paziom
14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniei 60% środkami, O których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 astawy, nalezy rozumieć także taki program,
finansowania ze środków, o których mowa wart. S ust. I pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, proiektu lub zadania
191 Pozycje sekcji lIsą wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
16) Pozycje sekcji 16 wykazuią wyłącznie jednostki obięte procedurą wynikającą z art. 240a hab art. 2406 ustawy
Informacja o splnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego wart. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wspńttworzonego przez ist oraz po uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie
wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o którei mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jut bzU. poz. 86, z późn.
Automatyczne wyliczenia danych na pod5taWie wartości historycznych i prognozowanych przez jst dotyczącą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1. i pozycji z sekcji 16

zm.l.

C

objęta jest jednostka saworządu terytorialnego
Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką
jprognoza kwoty diuguj. Okres ten nie podlega wydlużeniu w sytuacll planowania wydatków z tytulu
opozycje oznaczone sywholew „z” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąc zobowiązania dlużne
niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, inforwację
niewywagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewywagalnych poręczeń i gwarancji w okresie diuższyw
do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z liniitów
o wydatkach z tytułu niewywagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspowniany okres, należy zawieścić w objaśnieniach
roku, na który ustalono liwit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone uywbolew „n” sporządzu się do ostatniego

:„ą.

:TfC)cy

(.„ottLi.c

j:”:

Zal. Nr 2 do Uchwaly Nr
278/y11119/2016 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziornaz dnia 13
kwietnia 2016r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
2016-20 19
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019

Nazwa i cel

Lp.

Wydatki
z tego:

1.
Li.

1.1.

1 1.1.
1.1.1.

1.1.1.2
1.1.2

3

2

I

lb.

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca
program

..

-

na przedsięwzięcia

—

Okres
realizacji
programu
0(1
4

ogólem (1.1. +1.2.

II

do

f1.3.),
5

+

Limit
zobowiązań
2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

6

29 387 554 22 395 355

5 312 500

66 477 917

140 491 160

25 312 101

wydatki bieżące

48 265 292

7 484 136

8 156 625

7 821 926

lOO 000

14 934 560

wydatki majątkowe

92 225 868

17 827 965

21 230 929

14 573 429

5 212 500

51 543 357

27 323

5 465

10 929

10 929

O

27 323

27 323

5 465

10 929

10 929

0

27 323

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w ai-t. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 ustawy z dnia 27
sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.), z tego:
—

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)
Lączne naldady
finansowe

wydatki bieżące

—

—

(określenie nazwy i celu programu)

(określenie nazwy i celu programu)
-

WJ”d(itki fliajq(kOJ(”e

Strona 1

)

L

Regionalne partnerstwo samorządów

I”ylazowsza illi aktywizacji
spoleczeństwa informacyj iiego w
zakresie e.-a(lministracji i
geoinforinicji (Projekt ASI) (Rozwój e
1 I .2.1 Usług z zakresu informacji przestrzennej
i map topograficznych oraz
rozbudowanie systemu e-Urząd o nowe
linkcjonalności i integrację e-Urzędu z

UMiG (IIPŚZ)

2016

2018

27 323

5 465

10 929

10 929

O

27 323

O

O

O

O

o

29 376 625 22 384 426

innym oprogramowaniem
dziedzinowym)

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1

1.2.1.2
1.2.2.
1.2.2.1

1.2.2.2

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwitzane z
umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
-

wydatki Łieżqce

(okreslenie nazwy i celu programu)

(określenie nazwy i celu programu)
-

wydatki inajqtkowe

(określenie nazwy i celu programu)
(okreslenie nazwy celu programu)

13

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale
(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1.

-wydatkihieżqce

—

140 463 837

25 306 636

5 312 500

66 450 594

48265292

7484136

8156625

7821 926

100000

14934560

I 218 588

131 000

150 000

150 000

O

300 414

Konserwacja oświetleitia ulicznego

(właściwe utrzymanie infrastruktury
1.3.1.1

oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom ruchu
drogowego)

UM1G (DG)

2011

2018

Strona 2

O

C
Przewóz osób liniaiui autobusowymi
porozumienie z mn.st.
\Ya rszawa (rozwój komunikacji
1.3±2 publicznej oraz zapewnienie
mieszkańcom gminy komunikacji z
miejscowościami na terenie powiatu
paseczyńskiego i z miastem Warszawą)

IJI\”liG (DG)

20!!

2018

19 587 849

2 450 000

2 550 000

2 560 000

O

S 156 261

Autobusowa komunikacja publiczna
(komunikacja publiczna mieszkańców z
ejskich na obszarze gminy)
1
terenów wi

UMiG (DG)

2011

2018

8 588 979

I 250 000

I 250 000

I 250 000

O

3 466 931

Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komu ummalmmyclm od mieszka ńców guli ny,
w tylu obsiuga GPSZO (odbiór i
zagospodarowanie odpadów
1.3.1.4
komunalnych od mieszkancow gminy,
zgodnie z obowiązkiem nałożonym
ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach)

UMiG (OŚR)

2013

2018

12 351 694

2 250 000

2 250 000

2 830 000

O

2 918 649

Usł ligi wyła pywa Diii, leczemi hi i
utrzymania bezdomnych zwierząt
(odławianie I zapewnienie opieki
1.3.1.5
bezdomisym zwierzętom z terCuu gminy,
zgodnie z obowiązkiem nałożonym
ustawą o ochronie zwierząt)

IINIiG (OŚR)

2013

2018

1 379 565

260 000

270 000

270 000

O

262 916

[IMiG (OSR)

2013

2018

778 460

140 000

140 000

160 000

O

220 560

IJM1G (OŚR)

2014

2018

26 700

5 000

7 000

7 000

O

14 800

ZTt\”I

1.3.1.3

—

.

Urządzailie i mmtrzynlIlnie terenów
zieleni miejskiej uraz pielęgnacja i
1.3.1.6 wycinka (trzew i krzewów
(pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie
gminy)

Usługi w za ki-esie inwentaryzacji i
pieIęgnicjiponmmiiIśów przyrody
1.3.1.7
(opieka i pielęgnacja pomnikow
przyrody na terenie gminy)

Strona 3

O

O
Uslngi w zakresie w”ykoiiania
nasadzeń zastępczych (nasadzenia
realizowane zgodnie z decyzjami
13.1.8
Starosty Piaseczyńskiego i
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków)

[IMiG (OŚR)

2016

2018

120 000

80 000

20 000

20 000

O

UM1G (GKL)

2007

2017

22 892

2 500

2 500

O

o

UNIiG(GKL)

2007

2017

62716

6500

6500

O

o

o

120 000

„

Dzierżawa od Spółdzielni
Micszkaiiiowej l)IIdyIlkli przy Ul.

1.3.1.9

Sobieskieo 5 (najem powierzchni na
rzecz potrzeby funkcjonowania dlii
biblioteki publicznej na osiedlu Grapa
oraz siedziby Straży Miejskiej)

Dzierżawa grillitit od SGGW pod
tłocznię ścieków w Oborach
1.3.1.10
(zapewnienie prawidłowego działania
przepompowni ścieków w Oborach)

—

—

Dzierżawa części drogi id. W/agarowej
we wsi Slouiczyn (możliwość
1.3.1.11
korzystania przez gminę z drogi
dojazdowej)

UI\”liG(GG)

2014

2017

11693

3670

2493

O

O

o

Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr.
Czarnów (uzyskanie prawa do
1.3.1.12 dysponowania terenem w celu
wybudowania gminnej sieci wod-kan w
sołectwie Czarnów)

UMiG (GG)

2015

2017

14 964

S 535

6 150

O

o

o

UMiG (PP)

2009

2019

2 164 353

440 000

300 000

300 000

100 000

758 236

UMiG (PP)

2016

2017

110 000

90 000

20 000

O

O

110 000

Opracowania z zakresu
zagospodarowaiuia przestrzennego, w
tym operat uzdrowiskowy

1.3.1.13 (opracowanie dokumentów
planistycznych określających polityke
przestrzenną gminy i zasady
zagospodarówania i zabudowy terenów)
Lokalny p 10gram uewi tahizacji i
pl-ogram odnowy wsi (sporządzenie
planu strategii rewitalizacji miasta i
1,3.1.14 gminy Konstancin-Jezioma
obejmującego działania o charakterze
przestrzennym, spolecznym oraz
gospodaiczym)

Strona 4

O
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami (aktualizacja gminnej
1.3. t.15
ewidencji zabytków, opracowanie

O

UMIiG(PP)

2016

2017

30001)

20000

10000

UM1G (AG)

2016

2017

I 000 000

100 000

900 000

O

O

30000

programu bpieki nad zabytkami)
Zakup nowego wyposażenia
meblowego do nowego Ratusza
13.1.16 (uzupelnienie nowo wybudowanego
budynku Ratusza Miejskiego w
całkowicie nowe wyposażenie)
Dzierżawa części gum im tu i b midymi kii z
przeznaczeniem na Dom Ludowy w
Slonmczynie (zapewnienie mieszkańcom
1.3.1.17 wsi Slomczyn miejsca na spotkania i
imprezy wiejskie oraz z przeznaczeniem
na cele spoleczne dla mieszkańców

I 000 000

—

UMiG (GKL)

2016

2018

102 600

34 200

34 200

34 200

O

102 600

UMiG(OKZ)

2016

2018

330000

90000

120000

120000

O

330000

UMiG(BP)

2016

2018

364239

125731

117782

120726

O

143 193

92 198 545

17 822 500

21 220 000

14 562 500

5 212 500

51 516 034

gminy)
Programy proOlaktyki zdrowotnej
ciniesienie problaktyki zdrowia
mieszkańców gminy w ramach
programów polityki zdrowtnej)
ObsI umga prawna Bi mira Za mówień
Pum blicznyclm i Wydzia In Planowania
Przestrzennego [Irzęd mi Miasta i
Gminy Kommstaiicin—Jeziormia (zawarcie
umów na obslugę przedmiotowych
wydziałów na okres trzech lat)
1.3.2.

-

wydatki „iajqtkoum”e

Budowa sieci wodociągowej i
kaimalizacyjnej w solectwaclm
lożoimyclm w polndmmiowej części
lny Ko,mstancinJeziorna
palrzenie w wodę i odbiór ścieków
siejscowości zlokalizowanych w
ludniowej części gminy)
Projekt i budowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w Czarnowie
1.3.2.2
(zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
dla mieszkańców terenu Czarnowa)

—

UMIG (IR)

2012

2019

22 074 620

1 850 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

8 813 121

IJMIG (JR)

2013

2018

5 „707 729

I 600 000

2 000 000

2 000 000

O

4 117 496

Strona 5

C

Dolwńczenie kanalizacji 6 wsi—etap IV
1.3.2.3 (uzupełnienie systemu kanalizacji
snitarnej na terenie 6 wsi)

UMiG (IR)

2008

2019

3 914 476

5 000

100 000

1 100 000

700 000

I 905 000

Budowa sieci wod—kan we wsi
Kerszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór
1.3.2.4
sciekow mieszkancow sołectwa
Kierszek)

UMiG (IR)

2008

2019

3 385 960

5 000

100 000

I 500 000

1 500 000

3 104 489

Projekt i realizacja sieci
wodocigowej i knaiizacyjnej
1.3.2.5 Borowina-Koiistancin-Jezioriia
(uzupełnienie sieci kanalizacyjnych I
wodociijgowych na terenie gminy)

IJMiG (IR)

2014

2017

I 249 961)

650 000

500 000

O

O

121 551

Budowa kanalizacji saiuitarnej W ulicy
Mirkowskiej (uzupełnienie systemu
1.3.2.6
kanalizacji sanitaniej na terenie miasta
Konstancin-Jezioma)

UMiG (IR)

2016

2017

1 030 000

30 000

1 000 000

O

o

I 030 000

Przeb udowa ulic: Kolej owa, Wąska,
Za ulek, Stawowa, Kozia, Niska,
1.3.2.7 Górna, Torowa wraz z iuufrastruiktuurą
(poprawa waruków komunikacji dla
mieszkańców Konstancina)

UMiG (lił)

2011

2017

3 929 298

600 000

2 000 000

O

O

2 331 931

Rozbiórka i budowa obiektu
mostowego w ciągli drogi gminnej w
1.3.2.8 miejscowości Opacz (utrzymanie w
poprawnym stanie technicznym obiektu
mostowego łączącego części wsi Opacz)

UMiG (DG)

2016

2017

I 400 000

700 000

700 000

O

O

I 400 000

Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej terenów
1.3.2.9 Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie
w wodę i odbiór ścieków dla
mieszkańców Skolimowa Zach.)

IJM1G (IR)

2009

2018

30 780 460

8 650 000

I 400 000

2 500 000

O

11 566 382
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(D
Projekt i wykonanie przebudowy
dyuiku gnlinnego przy ul.
niuszki 22B (wykonanie
dokumentacji projektoWeJ przebudowy
budynku, zaodoptowanie na potrzeby
Biblioteki Publicznej)
Projekt i budowa l)rzedazl(ola „Leśna
Chatka” (poprawa infrastruktury
1.3.2.11
edukacyjno-wychowawczej w gminie
Konstancin-Jeziorna)
Nadbiidowi iiad częśchj parteru
bu(iynku ZSzJ Nr 5 przy iii. Szkolnej
w Konstaiicinie—Jeziornie (poprawa
1.3.2.12
infrastruktury edukacyjnowychowawczej w gminie Konstancin

Ut\”iiG (JR)

2014

2017

2 256 580

I 700 000

500 000

O

O

783 776

IJMiG (IR)

2015

2018

4092362

80000

2500000

1 500000

O

4001188

UMIG (JR)

2016

2018

I (130 00(1

30 000

800 000

200 000

O

I 030 (100

Jeziorna)

—

Adaptacja z rozbudową b iidyn ku
przy uL Pilsudskiego 42 (adaptacja
1.3.2.13 budynku dla planowanej lokalizacji sali
ślubów, punktu in fonnacj i tLirystyczneJ i
powierzchni wystawienniczych)

Ur%”liG (JR)

2016

2018

2 100 000

100 000

I 500 000

500 000

O

2 100 000

Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr I
przy ni. Wojewódzkiej w
Konstaiicinie—.lezioruie (poprawa
1.3.2.14
infrastruktury edukacyjnowychowawczej w gminie Konslancin
Jeziorna)

UMiG (JR)

2016

2018

3 600 000

100 000

2 000 000

I 500 000

O

3 600 000

Przebudowa wilii” GryP” uuit cele
publiczne (adaptacja budynku na
1.3 .2. 15
potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy
środowiskowej)

lJryi•G (IR)

2016

2018

I 050 000

50 000

500 000

500 000

O

I ((5(1 (11)0

Modernizacja budynku OSP w
1.3.2.16 Cieciszewie (poprawa infrastruktuiy
ochotniczych straży pożarnych)

Uryiic (JR)

2015

2017

629 600

100 000

500 000

O

O

593 600

Strona 7

fl

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna
(1 ebudowa części budynku na
132.17
potrzeby biblioteki waz dobudowa
zaplecza socjalnego dla straży pożarnej)
Modernizacja Domu Ludowego w
1-labdzinie (popiawienie warunków
1.32.18
infrastruktury dla mieszkańców

UM1G (JR)

2016

2017

60 000

30 000

30 000

O

O

60 001)

lJ (JR)

2016

2017

332 500

32 500

300 000

O

O

332 500

JJMiG (JR)

2016

2017

80 000

40 000

40 000

O

O

80 000

UMiG (IR)

2016

2017

320 000

20 000

300 000

O

O

320 000

Habdzina)
Przebudowa ulicy Elektrycznej
I .3.2.19 (poprawa wamków komunikacji dla
mieszkańców Konstancina)
Termomodernizacja budynku
gnuiuuuiego przedszkola przy ul.
Oborskiej wraz z wymiaulą
1.3.2.20 ogrodzenia nieruchomości (poprawa
standardu użytkowania btidynku i
obniżenie kosztów eksploatacji
budynku)

—

—

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Opacz (poprawa
1.3.2.21
jakości wody pitiięl dla mieszkańców
gminy)

UMiC (JR)

2016

2017

2 301) 4)1)0

I 300 000

1 000 000

O

O

2 300 000

Pomnik Stefana Żeromskiego w
1 3.2.22 Parku Zdrojowynu (budowa pomnika
dla zasluzonego mieszkańca gminy)

UrwiG (JR)

2016

2017

180 000

30 000

150 000

O

O

iso 4)0(1

Projekt i budowa boiska w rejonie
oczka wodnego w Konstancinie—
1.3.2.23 Jeziornie (poprawa infrstrukluiy
sportowej dla mieszkańców gminy w
centrum Konstancina-Jcziomy)

UMiG (1k)

2016

2017

120 000

20 000

100 000

O

O

120 000

Przebudowa Iii. Dzialkowej w
Kierszku (poprawa waruków
1.3.2.24
komunikacji dla mieszkańców
Konstancina)

UMIG (DC)

2016

2017

30)) 1)1)0

100 000

200 000

O

O

300 000
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•1

Rozbudowa drogi wojewódzkiej ur
721 na odcinku od ul. Juliaiiowskiej w
Piaseczuie do ulicy Skolimowskiej V
13.2.25
Kojistazicinie-Jeziontie (poprawa
warunków komunikacji dla
mieszkańców Konstancina)

UMiG (DG)

2018

2019

275 000

O

O

262 500

12 500

275 000

P
„—„
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