
WÓJT GMINY KOMPRACHCICE 

woj. opolskie       Komprachcice, 22.03.2022 r. 

         FS.300.64.2022 

 

      Rada Gminy Komprachcice 

      w/m 

 

 

W N I O S E K 

 

Wnoszę o podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany uchwały budżetowej na rok 2022; 

2)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022 – 2025; 

3) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki. 

Wg poniżej przedstawionych propozycji: 

 

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

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

 384.646,00 – jest to zmniejszona kwota części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 

finansowanie zadań oświatowych, 

 22.346,00 zł jest to zwiększona kwota środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  

z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych. 

 78.388,11 – jest to kwota zwiększonych dochodów na realizację zadania pn. Asystenta ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 144.800,00 – jest to zwiększona kwota wynikająca z grantu na zadanie pn. Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, 

 5.000,00 – jest to kwota wynikająca z zawartej umowy na realizację projektu – Akcja kastracja 

 9.009,79 – jest to kwota zwiększonych dochodów wynikająca z otrzymanych odszkodowań  

w kwocie 1.149,73 zł (SOK Komprachcice) oraz 7.860,00 (szatnia Wawelno). 

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

 909,90 – jest to kwota zmniejszonych wydatków na rzecz zarządcy drogi wojewódzkiej - 726,00 zł, 

oraz drogi powiatowej - 183,90 zł 

 127.170,71  – jest to kwota zwiększonych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Czas na rower, 

środki zostaną przeznaczone na wykup gruntów, z informacji uzyskanej od zarządcy drogi 

szacowana kwota wykupów może wynieść nawet 500 tys. zł. 

 4.809,50 – kwota z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Miasta Opole, 

 11.000,00 – jest to kwota zwiększonych wydatków na sporządzenie planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

 1.100,00 – jest to zwiększona kwota wydatków na zakup usług na potrzeby Rady Gminy, 

 246.000,00 – jest to kwota zwiększonych wydatków na wynagrodzenia, 

 273.000,00 – jest to kwota zwiększonych wydatków na zakup usług, 

 35.000,00 -  jest to kwota zwiększonych wydatków na opłaty i składki, 



 2.000,00 – jest to kwota możliwych do wystąpienie w ciągu roku opłat sądowych, 

 521.164,98 – jest to kwota zwiększonych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. RFIL – Budowa 

Centrum Zarządzania kryzysowego w Gminie Komprachcice, 

 750,00 – zwiększony wydatek na zakup usług związanych z bezpieczeństwem, 

 110.005,65 – zwiększona kwota wydatków na zadania oświatowe. Kwota 22.346,00 przeznaczona 

na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych, kwota 78.388,11 z przeznaczeniem na 

Asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kwota 7.783,25 z przeznaczeniem na 

kontynuację zadania pn. Laboratoria przyszłości, 

 144.800,00 – wydatki na granu pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, 

 28.850,00 – kwota zwiększonych wydatków na planowane zadania związane z ochroną środowiska, 

w tym 10.000,00 zł na kontynuację zadania pn. Akcja kastracja, 

 18.860,00 – zwiększone wydatki na kulturę fizyczną, w tym 11.000,00 na zakończenie zadania pn. 

Budowa rowerowego placu zabaw – pumptruck w Polskiej Nowej Wsi oraz kwota 7.860,00 zł na 

zakupy związane z wypłatą odszkodowania, 

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

 1.648.703,10 – jest to kwota zwiększonych przychodów z czego:  

 56.069,79 odpowiada szczególnym zasadom wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach (łącznie jest to 2.846.907,79 na co składają się środki tzw. RFIL, COVID, gospodarka 

odpadami oraz Laboratoria przyszłości) 

 24.190,88 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (łącznie jest to kwota 

140.035,46 na co składają się środki projektu pn. Likwidacja i wymiana źródeł ciepła - I etap 

oraz II etap oraz projekt pn. LIFE),  

 504.500,00 – wolne środki, 

 1.063.942,43 – nadwyżki z lat ubiegłych. 

4. Zmiany w planie dotacji na rok 2022 (załącznik nr 5) 

  W związku z otrzymaną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 

zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych zwiększa się kwotę dotacja dla PSSP Ochodze 

o kwotę 3.008,00 zł, 

5. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022 (załącznik nr 6) – dokonano korekty 

planu finansowego na podstawie złożonych przez zakład dokumentów. 

 

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

Dokonano zmiany kwot dochodów i wydatków zgodnie z informacjami otrzymanymi z Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Finansów. Rozliczenie roku 2021 pozwoliło na zwiększenie kwot 
wydatków bieżących oraz majątkowych.  
Zwiększony deficyt o kwotę 1.648.703,10 zł jest finansowany zwiększonymi przychodami. Pozycje 
Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono w szczególności w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w 
tym na pokrycie deficytu, dokonano także zwiększenia kwoty wolnych środków w tym na pokrycie 
deficytu. 
W ramach nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych kwota zwiększenia 
pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 
udziałem tych środków wyniosła 1.063.942,43 zł. Szczegółowe wskazanie kwot ma odzwierciedlenie w 



załączniku przychodów do zmiany uchwały budżetowej. 
Dodatkowo w ramach wprowadzonych zadań zmiany załącznika nr 2, wprowadzając do przedsięwzięć 
zadanie pn. Asystent ucznia, realizowany w latach 2022 – 2023, dla zadania pn. RFIL – Budowa Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Gminie Komprachcice zwiększono wartość zadania, która obecnie wynosi 
2.992.025,15 zł. 
 
III. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. 
 

 W związku z trudną sytuacją finansową Gminy Komprachcice spowodowaną stale rosnącymi 

wydatkami na finansowanie zadań oświatowych i opieki nad dziećmi, proponuje się podjęcie 

uchwały mającej na celu graniczenie wydatków. Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2022 wynosi 

245.133,97 zł z czego wartość wydatków bieżących wynosi 169.133,97 zł.  

Zawieszenie funduszu sołeckiego przewidziane jest jedynie w roku 2023. 

 

W załączeniu projekty uchwał 

       Wójt Gminy 

       /-/ Leonard Pietruszka 


