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W N I O S E K 

 

Wnoszę o podjęcie uchwał: 

 sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 oraz w zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

gminy na lata 2022 – 2025 wg poniżej przedstawionych propozycji: 

 

I. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

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

 273,330,00 – jest to zwiększenie dochodów, które związane jest z otrzymaniem dotacji na realizację 

projektu pn. Cyfrowa Gmina w formie grantu, 

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

 273.330,00  – jest to kwota zwiększonych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Cyfrowa Gmina, 

 23.000,00 – jest to zmniejszenie wydatków na zakup usług w urzędzie gminy, środki zostają 

przesunięte na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Komprachcice w placówkach oświatowych 

gmin ościennych oraz na wkład własny realizacji projektu pn. Likwidacja i wymiana źródeł 

ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice, 

 10.000,00 – planuje się zwiększenie wydatku na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Komprachcice 

w placówkach oświatowych gmin ościennych, 

 124.334,58 – wprowadza się do realizacji projekt pn. Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na 

ekologiczne w Gminie Komprachcice, który nie został zakończony w roku 2021, 

3. Zmiany w planie przychodów na rok 2022 (załącznik nr 3) 

 111.334,58 –  są to przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków. Kwota ta dotyczy niezrealizowanych wydatków 

finansowanych otrzymanych już dotacją - projekt pn. Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na 

ekologiczne w Gminie Komprachcice. 

 

II. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022 – 2025. 

 W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 -2025 dokonano korekty kwoty dochodów 

i wydatków zgodnie z przyjętym zarządzeniem, oraz dokonano korekty wydatków i finansowanymi 

nimi kwotami przychodów.   

 Do przedsięwzięć wprowadzono projekt pn. Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne 

w Gminie Komprachcice. 

 

W załączeniu projekty uchwał 

       Wójt Gminy 

       /-/ Leonard Pietruszka 


