
WÓJT GMINY KOMPRACHCICE 

woj. opolskie       Komprachcice, 21.06.2022 r. 

         FS.300.54.2022 

 

      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; 

wg poniżej przedstawionych propozycji: 

 

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

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

• 125.000,00 – jest to zmniejszona kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

• 34.745,03 – jest to zwiększona kwota wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na wydatki w GOPS Komprachcice, 

• 268.700,00 – jest to kwota zwiększonych dochodów oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego na pokrycie podwyżek dla nauczycieli, 

• 37.064,00 – jest to zwiększona kwota ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia 

oświatowe, klasyfikacja budżetowa została wskazana przez Opolski Urząd Wojewódzki, 

• 12.351,45 – jest to kwota wynikająca z otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w ramach 

projekt pn. Czyste powietrze oraz LIFE, 

• 231,66 – jest to kwota zwiększonych dochodów wynikająca z otrzymanych darowizn w postaci 

pieniężnej, 

• 16.800,00 – są to zwiększone dochody planu OSiR Komprachcice z przeznaczeniem na zakupy z 

tytułu refundacji kosztów zakwaterowania i wyżywienia. 

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

• 20.000,00 – jest to kwota zwiększonych wydatków na rzecz sporządzenia MPZ, 

• 11.351,45  – jest to kwota zwiększonych wydatków na zakupy realizowane w Urzędzie Gminy, 

• 106.728,40 – kwota ze zmniejszenia wydatków na zakup usług z przeznaczeniem na inne wydatki 

bieżące, 

• 341.764,00 – są to zwiększone wydatki na placówki oświatowe z głównym przeznaczeniem na 

wynagrodzenia oraz pochodne, 

• 43.684,03 – jest to zwiększona kwota wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zadanie 

realizuje GOPS Komprachcice, 

• 25.375,52 – jest to kwota zmniejszonych wydatków pomocy społecznej na aktywizację osób trwale 

bezrobotnych, osoby te przeszły do UG Komprachcice, 

• 26.242,51 – jest to kwota zwiększonych wydatków na projekty związane z ochroną powietrza 

atmosferycznego i klimatu: projekt LIFE oraz projekt Czyste powietrze, jedynie kwota 231,66 zostaje 



przeznaczona na zakupy usług, 

• 14.000,00 – kwota z przeznaczeniem na remont podjazdu SOK Komprachcice, 

• 17.600,00 – kwota z przeznaczeniem na odwodnienie terenu SOK Komprachcice w ramach zadania 

inwestycyjnego, 

• 2.000,00 – zmiana wydatków FS Wawelno (z rozdziału 92195 na 92601) 

• 19.875,00 – kwota zwiększonych wydatków na obiektach sportowych, w tym 16.800,00 jest to 

kwota refundacji kosztów zakwaterowania i wyżywienia. 

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

• 117.520,93 – jest to kwota zwiększonych przychodów z czego:  

− 8.939,03 odpowiada szczególnym zasadom wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach (kwota dotyczy wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi), 

− 761.424,72 – kwota zwiększenia wolnych środków, po zmianach kwota ta jest tożsama jest z 

wysokością zaciągniętych pożyczek i kredytów,  

− 652.842,82  – następuje zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych. 

 

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. Dokonano zmiany (zmniejszenia o 125.000,00 zł) kwoty dochodów z tytułu udziału gminy 
w podatku dochodowym, jak również dokonuje się zmiany sposobu finansowania deficytu środkami z 
przychodów zgodnie z załącznikiem do uchwały zmieniającej budżet. 
 
 
 

W załączeniu projekty uchwał 

       Wójt Gminy 

       /-/ Leonard Pietruszka 

 


