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W N I O S E K 

 

Wnoszę o podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 oraz uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  na lata 2021-2025 wg poniżej przedstawionych 

propozycji: 

1. Zmiany w planie dochodów, wydatków, inwestycji (załącznik nr 1, 2, 3) 

 Zadanie pn. Termomodernizacja budynku PSP w Wawelnie. Zgodnie z otrzymaną informacją z ref. 

BGR planowana jest  realizacja tego zadania w roku 2021 w kwocie dotacji wynoszącej 416.477,96 

zł oraz w roku 2022 w kwocie dotacji wynoszącej 584.500,00 zł. Dlatego też koniecznym jest korekta 

dochodów, wydatków oraz inwestycji w roku 2021 zgodnie z załącznikami;   

 Realizacja zadania pn. Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o zabiegu zamkniętym, zgodnie  

z otrzymaną informacją z ref. BGR planowana jest do realizacji z roku 2021 w kwocie dotacji  

31.980,00 zł oraz w roku 2022 w kwocie dotacji 67.957,50 zł. Dlatego też koniecznym jest zmiana 

poziomu dochodów i wydatków dla przedmiotowego zadania w roku 2021 jak w załączniku nr 1 

oraz nr 2. 

 Zadanie pn. LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa 

opolskiego. W związku z podpisaną umową dotacji oraz przekazaną zaliczką - wprowadza się 

ww. zadanie do realizacji. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 – 2022. Planowana 

na rok 2021 kwota wydatku to 46.469,57 zł. Dokonuje się w związku z tym zmiany w załączniku nr 1 

wprowadzając kwotę dotacji w wysokości 39.991,79 zł oraz załączniku nr 2 wprowadzając kwotę 

wydatków w wysokości 46.469,57 z czego wkład własny pokrywa się ze zmniejszonych wydatków 

na wynagrodzenie w kwocie 6.477,78 zł. 

2. Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 Realizacja zadania pn. Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o zabiegu zamkniętym, zgodnie z 

otrzymanym pismem planowana jest do realizacji z roku 2021 oraz w roku 2022, dlatego 

koniecznym jest przyjęcie zadania do realizacji w WPF. 

 Realizacja zadania pn. Termomodernizacja budynku PSP w Wawelnie, zgodnie z otrzymanym 

pismem planowana jest do realizacji z roku 2021 oraz w roku 2022, dlatego koniecznym jest 

przyjęcie korekty zadania do realizacji w WPF. 

 Realizacja zadania pn. LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach 

województwa opolskiego. W związku z podpisaną umową dotacji oraz przekazaną zaliczką, 

wprowadza się ww. zadanie do realizacji. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 – 

2022. Łączny koszt zadania to 92.951,93 zł z czego w roku 2021 planowane jest wydatkowanie 

46.469,57 zł, a w roku 2022 planowana kwota wydatku to 46.482,36. 

W załączeniu projekty uchwał 

         Wójt Gminy 

         Leonard Pietruszka 

 


