
WÓJT GMINY KOMPRACHCICE 

woj. opolskie       Komprachcice, 9.08.2022 r. 

         FS.300.67.2022 

 

      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) 

• 57.266,97 – jest to kwota zwiększonych dochodów wynikająca z rozliczenia wydatków w ramach 

Funduszu Sołeckiego. Obecnie zwrot poniesionych wydatków to zaledwie 24,288% z rozliczonej 

kwoty 235.782,98 zł, 

• 17.832,77 – jest to zwiększona kwota wpływów z rozliczenia poniesionych wydatków na zadanie 

pn. Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka w obiegu zamkniętym, 

• 37.064,00 – dokonuje się przesunięcia dochodów pomiędzy §, 

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

• 4.000,00 – jest to kwota zwiększonych wydatków na obsługę prawną sołectwa Dziekaństwo zgodnie 

z wnioskiem Rady Sołeckiej. Wniosek ten został przeanalizowany przez Komisję Skarg Wniosków i 

Petycji i została podjęta uchwała nr LV.297.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 lipca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Dziekaństwo dotyczącego 

zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022, 

• 19.000,00  – jest to kwota zmniejszonych wydatków na zakupy usług realizowane w Urzędzie Gminy 

z przeznaczeniem na inspektorów nadzoru zadania pn. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Gminie Komprachcice, oraz remont dachu SOK Komprachcice, 

• 9.000,00 – zwiększa się wydatki dla zadanie pn. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w 

Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową gazu, 

• 22.266,97 – o kwotę tą  zwiększa się plan wydatków na opłaty związane z pobytem dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy Komprachcice uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych 

poza obszarem Gminy Komprachcice, 

• 17.832,77 – jest to kwota zwiększonych wydatków na zadanie pn. Eko-nawyki dobre praktyki – 

gospodarka w obiegu zamkniętym odpowiadająca kwocie refundacji poniesionych wydatków,  

• 4.000,00 – jest to kwota zmniejszonych wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Dziekaństwa 

zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej, 

• 14.000,00 – jest to kwota przeznaczona na remont dachu SOK Komprachcice, zgodnie z wnioskiem 

ref. BGR, 



• 26.000,00 – jest to kwota planowanego zwiększenia wydatków realizowanych przez OSiR 

Komprachcice z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, 

 

 

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

Dokonano zmiany kwot dochodów i wydatków w tym uwzględniono zmiany kwot dochodów i wydatków 
zgodnie z informacjami otrzymanymi z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego   – załącznik nr 1. 
Załącznik nr 1 oraz nr 2 – dla zadania pn. Realizacja gospodarki śmieciowej na terenie Gminy Komprachcice 
w roku 2023 zaplanowano zwiększenie wydatku o kwotę 2.836.437,39 natomiast dla roku 2024 
zaplanowano wydatek w kwocie 257.857,94. Wprowadzenie zmian w planie wydatków związane jest  
z koniecznością ogłoszenia procedury przetargowej na wybór podmiotu obsługującego Gminę 
Komprachcice w zakresie gospodarki odpadami. 
 
 
 

W załączeniu projekty uchwał 

       Wójt Gminy 

       /-/ Leonard Pietruszka 

 


