
 

       FS.300.64.2022        

                                                                                Komprachcice, 18.07.2022 r. 

          

      Rada Gminy Komprachcice 

      w/m 

 

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 2022 r. 

poz. 559 z późn. zm.) 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 2022-2025; 

2)  zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 

 

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

 

W związku z zakończonym rozeznaniem cenowym na wyłonienie inspektowa nadzoru zadania pn. Budowa 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Komprachcice, najniższa złożona oferta przekracza wartość 

zabezpieczonych środków. W związku z tym występuje konieczność zwiększenie wydatków 

inwestycyjnych na zadanie.  

Chcąc skorzystać z Rządowego Programu Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

występuje konieczność ogłoszenia postępowania przetargowego oraz zwiększenia wydatków na zadanie 

pn. Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice.  

I. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022  

1. Zmiany w planie dochodów 

• 4.800,00 – są to zwiększone dochody planu OSiR Komprachcice z tytułu refundacji kosztów 

zakwaterowania i wyżywienia uchodźców, 

2.  Zmiany w planie wydatków i inwestycji (załącznik nr 1, 2) 

• 35.600,00 – jest to kwota o którą zmniejsza się wydatki na rzecz Urzędu Gminy, z przeznaczeniem 

na zwiększone wydatki inwestycyjne, 

• 16.000,00 – jest to zwiększona kwota wydatków na sfinansowanie prac inspektorów nadzoru 

zadania pn. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Komprachcice, jednocześnie 

zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na roboty budowlane, 

• 24.600,00 – jest to zgodnie z wnioskiem kwota zwiększenia wydatków na przygotowanie 

i opracowanie Programów Funkcjonalno Użytkowych dla inwestycji pn. Modernizacja przedszkoli 

publicznych w Gminie Komprachcice, 

• 4.800,00 – są to zwiększone wydatki planu OSiR Komprachcice wynikające z refundacji poniesionych 

wydatków na utrzymanie uchodźców. 

II. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025  

• wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025 zadanie pn. Modernizacja 

przedszkoli w Gminie Komprachcice. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w zadania wynoszą 



4 900 000,00 zł. Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. Zabezpieczona kwota na 2023 r. to 2 450 000,00 zł z czego środki 

pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład to : 1 697 500,00 zł, zabezpieczona kwota na 

2024 r. to także 2 450 000,00 zł z czego środki pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład 

to: 2 425 000,00 zł. 

 

 

 

W załączeniu projekty uchwał 

       Z-ca Wójta Gminy 

       Joanna Słodkowska-Mędrecka 


