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W N I O S E K 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. 

poz. 1372) Wójt Gminy Komprachcice wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w trybie ustawowym  

w celu podjęcia uchwał w sprawie: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021– 2025; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

przyznania Gminie Komprachcice środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, oraz 

otrzymanym pismem dotyczącym konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Budowa 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach dokonuje się zmiany w uchwale budżetowej na rok 

2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021– 2025. 

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

1. Zmiany w planie dochodów, (załącznik nr 1) 

 2.000,00 – jest to zmiana planu dochodów na podstawie zaksięgowanych wpłat. 

 3.500,00 – jest to zmiana planu dochodów na podstawie zaksięgowanych wpłat. 

 18.500,00 – jest to zmiana planu dochodów na podstawie zaksięgowanych wpłat. 

 72.500,00 – jest to zmiana planu dochodów na podstawie zaksięgowanych wpłat. 

 26.600,00 – jest to zmiana planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej w sprawie przyznania Gminie Komprachcice środków rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej.  

 929.337,30 – jest to kwota otrzymana z tytułu rozliczenia zadania pn. Modernizacja punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Komprachcice. Kwotę tą przyjęto w rozdziale 

75863, równocześnie pomniejsza się dochody o kwotę 493.652,13 zł w rozdziale 80101, gdyż 

dotyczy ona tego samego zadania. Większa kwota wpłaty od planowanej wynika z rozliczenia 

wydatków roku 2020. 

 48.100,00 – jest to kwota przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Opolu na modernizację kotłowni w 

Domecku. 

2. Zmiany w planie wydatków, inwestycji, dotacji (załącznik nr  2, 4, 5) 

 76.520,00 – propozycja zwiększenia wydatków własnych związanych z realizacją projektu pn. Czas 

na rower. Kwota zabezpiecza prawidłowe regulowanie zobowiązań wynikających z podpisanej 

umowy na budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku PNW – Wawelno. 

 2.500,00 – propozycja zwiększenia wydatków własnych na zabezpieczenie prawidłowego 



funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. 

 75.180,00 – propozycja zwiększenia wydatków na placówki oświatowe częściowo pokryte kwotą 

dotacji z WFOŚiGW w Opolu oraz środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 

 435.685,17 – jest to propozycja zwiększenia wydatków na Modernizację punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w Gminie Komprachcice w części stanowiącej wkład własny. 

 793.788,00 – jest to propozycja zmniejszenia wydatków na kulturę, gdzie dokonuje się zwiększenia 

kwoty dotacji dla biblioteki oraz rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa SOK w 

Komprachcicach finansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

3. Zmiany w planie przychodów na rok 2021 (załącznik nr 3) 

 808.788,00 – jest to propozycja zmniejszenia przychodów roku 2021, środki będą wykorzystane w 

roku 2022 na współfinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Komprachcicach. 

 

 

W załączeniu projekty uchwał 

       Wójt Gminy 

       /-/ Leonard Pietruszka 


