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W N I O S E K 

 

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii  Św. Marcina 

w Ochodzach na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich oraz uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2021 wg poniżej przedstawionych propozycji: 

I. Uchwała w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii  Św. Marcina w Ochodzach na 

wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich. 

Rzymskokatolicka Parafia Św. Marcina w Ochodzach złożyła dnia 24 września 2020 roku wniosek z 

prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 20.000,00 zł na ratowanie zabytkowej wieży 

kościoła. Z przedstawionej dokumentacji budowlanej, oraz ekspertyzy budowlano – mikologicznej 

wynika, iż istnieje duże prawdopodobieństwo zawalenia się wieży kościelnej. Równocześnie obiekt 

został warunkowo dopuszczony do użytkowania, a w przypadku braku podjęcia prac ratujących wieżę 

zarządca kościoła dla zapewnienia bezpieczeństwa wiernym, będzie zmuszony zamknąć obiekt. 

W  związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały przekazującej Parafii Św. Marcina 

w Ochodzach kwoty 15.000,00 zabezpieczonej w uchwale budżetowej Nr XXX.163.2020 Rady Gminy 

Komprachcice z dnia 29 grudnia 2020 r. 

II. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

1. Zmiany w planie dochodów, wydatków, inwestycji, funduszu sołeckim (załącznik nr 1, 2, 3, 4) 

 2.966.612,56 – na podstawie pisma informującego o zawarciu aneksu dnia 12 kwietnia 2021 r do 

umowy nr RPOP.03.01.02-16-0002/18-03 wprowadza się zmiany poprzez zwiększenie kwoty dotacji 

przypadającej Gminie Komprachcice.  Równocześnie kwotę ujęto w planie wydatków oraz planie 

inwestycji. Dodatkowo dokonując analizy wydatków zadania inwestycyjnego dokonano 

zmniejszenia wydatków przewidzianych na wkład własny w kwocie 263.323,99 zł oraz zwiększono 

wydatki inwestycyjne na wydatki niekwalifikowane – z „zerową” cyfrą czwartą §. Pozostała kwota 

zmniejszenia wydatków, tj. 61.683,99 zł została przeniesiona na sfinansowanie zadania pn. Budowa 

rowerowego placu zabaw – pumptruck w Polskiej Nowej Wsi. 

 20.380,48 – jest to kwota wypłaconego na rzecz Gminy Komprachcice odszkodowania za 

uszkodzoną elewację budynku PSP w Domecku oraz lampy drogowej w Komprachcicach przy 

skrzyżowaniu ul. Bursztynowej i Perłowej. 

 50.000,00 – Jest to kwota zwiększonych dochodów na zadanie pn. Wspieraj Seniora realizowanego 

przez GOPS Komprachcice. Kwota ta ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wydatkach. 

 17.375,50 – W ramach zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. 

Czyste powietrze Gmina Komprachcice otrzyma środki na realizację tego zadania. Znajdują one 

odzwierciedlenie w wydatkach jako poniesie Gmina Komprachcice. 

 2.000,00 – Jest to kwota zwiększonej darowizny jaką otrzymała Gmina Komprachcice na realizację 

zadania pn. Akcja kastracja. Równocześnie Gmina Komprachcice zobowiązała się wydatkować 

środki własne na realizację tego zadania w kwocie odpowiadającej darowiźnie, dlatego też po 

stronie wydatkowej przewidziano kwotę 4.000,00 zł. 

 15.000,00 – Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – są to środki otrzymane od Marszałka woj. 

opolskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach woj. opolskiego.  Na terenie 

Gminy Komprachcice są to sołectwa Ochodze, Polska Nowa Wieś oraz Wawelno. Kwota ta została 



również ujęta po stronie wydatkowej na realizację zadań wskazanych przez sołectwa. Dokonano 

również zmian nazewnictwa zadań pierwotnie wprowadzonych do budżetu w ramach MIS zgodnie 

z wnioskiem złożonym do UMWO Opole oraz przeniesiono zadanie z wydatków bieżących na 

inwestycyjne w sołectwie Wawelno.  

 Na podstawie wniosku Sołectwa Wawelno dokonano zmniejszenia wydatków w FS na zakup sprzętu 

przeciwpożarowego zwiększając wydatki na zadanie związane z zagospodarowaniem placu na 

skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Łączącej – przeniesiona kwota to 4.000,00 zł. Równocześnie dokonano 

przesunięć wydatków z zadania bieżącego na zadanie inwestycyjne do rozdziału 90095. 

 Na podstawie wniosku Sołectwa PNW dokonano zmiany nazewnictwa zadania realizowanego w 

ramach FS oraz dokonano przesunięcie pomiędzy rozdziałami oraz zmieniono § wydatkowy wkładu 

własnego do MIS. 

 Na podstawie wniosku Sołectwa Komprachcice dokonano zmiany nazewnictwa zadania 

realizowanego w ramach FS. 

 W ramach FS sołectwa Ochodze dokonano przesunięcie pomiędzy rozdziałami oraz zmieniono § 

wydatkowy wkładu własnego do MIS. 

 139.124,57 – jest to kwota zwiększonych wydatków inwestycyjnych za zadanie pn. Budowa 

rowerowego placu zabaw – pumptruck w Polskiej Nowej Wsi. Montaż finansowy zadania 

przewiduje udział środków FS Komprachcic  w kwocie 38.210,10 oraz FS PNW w kwocie 9.000,00 zł. 

Dodatkowo Gminie Komprachcice została przyznana dotacja na zadanie w kwocie 57.267,00 zł. 

 

W załączeniu projekty uchwał 

               Wójt Gminy  

         Leonard Pietruszka  
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      Rada Gminy Komprachcice 

      w/m 

 

W N I O S E K 

 

W uzupełnieniu wniosku z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w planie dochodów, wydatków, 

inwestycji, funduszu sołeckim (załącznik nr 1, 2, 3, 4) wprowadza się zmiany w FS Sołectwa Osiny zgodnie 

z wnioskiem Sołectwa (Rady Sołeckiej).  

 

Wójt Gminy  

         Leonard Pietruszka  

 


