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W N I O S E K 

 

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wg poniżej 

przedstawionych propozycji: 

1. Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) 

 508. 043,78 – na podstawie umowy z dnia 21 czerwca 2018 roku zawartej pomiędzy Powiatem 

Opolskim, a Gminą Komprachcice w sprawie przekazania środków w formie dotacji celowej na 

wspólne sfinansowanie projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie 

opolskim – II etap budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski, oraz zawartego 

Aneksu do umowy Gmina Komprachcice otrzymała środki na refundacje poniesionych wydatków 

na realizację ww. projektu. W ramach inwestycji Gmina Komprachcice realizowała ciąg pieszo – 

rowerowy Komprachcice – Ochodze. 

 1.000.000,00 – Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego nr XXXII/237/21 z dnia 17 czerwca 2021r., Gmina 

Komprachcice otrzymała 1.000.000,00 zł jako dotacja celowa na realizację budowy ciągu pieszo 

rowerowego w sołectwie Dziekaństwo.  

 8.700,00 – jest to kwota zwiększonych dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie 

i służebności. 

 18.000,00 – jest to kwota zwiększonych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. 

 49.972,60 – jest to kwota otrzymanej dywidendy ze spółki WiK Opole z tytułu posiadanych udziałów 

w spółce. 

2. Zmiany w planie wydatków, przychodów i inwestycji, (załącznik nr 2, 3, 4) 

 W związku z zakwalifikowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 

po stronie przychodowej, a  których faktycznie wydatkowanie nastąpi w roku 2022 konieczna jest 

zmiana załącznika przychodów o kwotę łączną 3.016.967,19 zł. Porównując pierwotną kwotę 

przychodów z uchwały budżetowej z wprowadzonymi zmiatani odnotowujemy zwiększenie w 

kwocie 68.360,70 zł. Bardzo istotny jest fakt, iż nadwyżka z lat ubiegłych została wyzerowana, oraz 

nastąpiło zmniejszenie wolnych środków. Zmniejszenie przychodów ma swoje odzwierciedlenie w 

planie wydatków oraz planie inwestycji. 

 2.501.418,87 – jest to kwota zmniejszonych wydatków wkładu własnego zadania pn. Budowy ciągu 

pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 w ramach Czas na rower - Budowa 

ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej. 

 36.659,99 – jest to kwota zmniejszonych wydatków wkładu własnego zadania pn. Czas na rower - 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - wykup gruntu pod ciąg na drodze 

wojewódzkiej, 

 40.260,00 – kwotę tą przenosi się pomiędzy § wydatków majątkowych z § 6057 na § 6067. 

 4.768,05 - kwotę tą przenosi się pomiędzy § wydatków majątkowych z § 6059 na § 6069 przy 

jednoczesnym zmniejszeniu wydatków wkładu własnego zadania pn. Czas na rower - Budowa 

ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - wykup gruntu pod ciąg na drodze powiatowej, 



 121.800,00 – jest to kwota zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych w placówkach 

oświatowych. Kwota 43.500,00 zł obejmuje naprawę budynku PSP w Domecku po szkodzie 

wyrządzonej przez wichurę w roku 2020. Środki w kwocie około 38 tyś. zł przekazał ubezpieczyciel 

(część w roku 2020 oraz cześć w roku 2021)  

 

W załączeniu projekty uchwał 

               Wójt Gminy  

         Leonard Pietruszka  
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W N I O S E K 

 

W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w planie dochodów, wydatków, 

przychodów i inwestycji (załącznik nr 1, 2, 3, 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków i inwestycji na 

podstawie otrzymanego dnia 28 czerwca 2021 roku wniosku o zabezpieczenie środków w kwocie 

50.00,00 zł na Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach. 

 

Wójt Gminy  

         Leonard Pietruszka  

 


