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W N I O S E K 

 

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

oraz w sprawie zmiany WPF wg poniżej przedstawionych propozycji: 

 

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

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

 288.197,00 – jest to zmniejszenie planu dochodów w związku ze zwrotem kwoty do Miasta Opola, 

z planowanym jej wykorzystaniem w roku 2022. 

 20.000,00 – jest to zmniejszenie planu dochodów w związku z faktem braku wypłaty środków  

w roku 2021 przez UMWO Opole w ramach programu LIFE. 

 510.250,36 – jest to kwota planowanych zwiększeń dochodów za III kwartały 2021 roku, powyżej 

planu. 

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

 288.197,00 – jest to kwota zmniejszonych wydatków wynikająca ze zmniejszenia dochodów i braku 

realizacji zadania w roku 2021, 

 W dziale 801 dokonuje się zmniejszenia wydatków dla zadanie Termomodernizacja budynku PSP  

w Wawelnie o kwotę 75.949,64 zł (4.360,00 zł jest to kwota przesunięć pomiędzy § tego zadania), 

 15.000,00 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących celem przeznaczenia ich na 

finansowanie zadań oświatowych, w głównej mierze są to wynagrodzenia, 

 6.476,66 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących celem przeznaczenia ich na 

finansowanie zadań oświatowych, w głównej mierze są to wynagrodzenia, oraz finansowanie zadań 

ZOPO, które występuje w rozdziale 75085, 

 35.000,00 – dokonuje się zmniejszenia wydatków celem przeznaczenia ich na finansowanie zadań 

oświatowych, w głównej mierze są to wynagrodzenia, 

 579.560,00 – jest to kwota zwiększenia wydatków na oświatę przy jednoczesnym zmniejszeniu 

wydatków inwestycyjnych o kwotę 75.949,64 zł (brak realizacji zadania w zakładanej kwocie w roku 

2021 związanego z termomodernizacją PSP Wawelno), 

 5.423,34 – jest to kwota zmniejszonych wydatków w ramach funkcjonowania OSIR Komprachcice, 

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

 81.500,00 – jest to propozycja zwiększenia rozchodów w roku 2021 z tytułu już udzielonej pożyczki. 

Pożyczkobiorca zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie płatności z roku 2021 na rok 2022, ze 

względu na brak wypłaty środków dotacyjnych w roku 2021, a tym samym brak możliwości 

dokonania zwrotu pożyczki. 

 



II. Uchwała w sprawie zmiany uchwały WPF. 

 W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 -2025 dokonano korekty kwoty dochodów 

i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi na podstawie przyjętych uchwał i zarządzeń, oraz na 

podstawie dochodów wykonanych. Dokonano zmian kwot dochodów i wydatków na podstawie 

wykonania budżetu za III kwartały roku 2021. Zmniejszono kwotę przeznaczoną na obsługę długu 

oraz zmieniono kwotę rozchodów i sposobu finansowania deficytu. 

 Do przedsięwzięć wprowadzono dotację dla M. Opole na finansowanie transportu publicznego  

w roku 2022. 

 

 

 

W załączeniu projekty uchwał 

       Wójt Gminy 

       /-/ Leonard Pietruszka 

 


