
WÓJT GMINY KOMPRACHCICE 

woj. opolskie        Komprachcice, 29.09.2022 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) 

• 300.000,00 – jest to kwota zmniejszonych dochodów w ramach dotacji celowej z Miasta Opole. 

Dotacja ta będzie wykorzystana w roku 2023, 

• 4.894,72 – jest to kwota zwiększonych dochodów wynikająca z analizy zrealizowanych dochodów 

sprawozdania Rb-27S, 

• 8.646,00 – jest to kwota zwiększonych dochodów wynikająca z analizy zrealizowanych dochodów 

sprawozdania Rb-27S, 

• 142.074,60 – jest to kwota przesunięć pomiędzy § projektu pn. Cyfrowa gmina, wynikająca 

z otrzymanej informacji, iż cześć wydatków będzie stanowiło wydatki bieżące a nie majątkowe jak 

pierwotnie zakładano, 

• 1.120,00 – jest to kwota zwiększonych dochodów wynikająca z analizy zrealizowanych dochodów 

sprawozdania Rb-27S, 

• 900,00 – jest to kwota zwiększonych dochodów wynikająca z analizy zrealizowanych dochodów 

sprawozdania Rb-27S, 

• 50.400,00 – jest to kwota zwiększonych dochodów wynikająca z analizy zrealizowanych dochodów 

sprawozdania Rb-27S, 

• 5.100,00 – jest to kwota zwiększonych dochodów wynikająca z analizy zrealizowanych dochodów 

sprawozdania Rb-27S, 

• 16.717,90 – jest to kwota zwiększonych dochodów z tzw. korkowego z tytułu sprzedaży napojów 

alkoholowych, 

• 216.738,00 – jest to kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie 

informacji z Ministerstwa Finansów pismo nr ST3.4750.19.2022.g oraz pismo nr ST3.4750.21.2022.g 

• 200.000,00 – jest to kwota zmniejszonych dochodów w ramach dotacji celowej z Miasta Opole. 

Dotacja ta będzie wykorzystana w roku 2023, 

• 828.960,92 – jest to kwota zmniejszonych dochodów w ramach dotacji UE, na zadanie dotyczące 

termomodernizacji PSP Wawelno, 

• 711.602,04 – są to środki pochodzące z Funduszu pomocy, następuje przesunięcie kwot pomiędzy 



§ - jest to spowodowane zmianami w klasyfikacji budżetowej, 

• 4.966.380,00 – są to środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, środki wpłynęły na 

wyodrębniony rachunek Gminy Komprachcice, 

• 3.500,00 – jest to kwota zwiększonych dochodów z tytułu zwrotów środków wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, 

• 11.848,54 – jest to kwota zwiększonych dochodów z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na 

realizację projektu pn. Eko – nawyki,  

• 1.320,00 – są to zwiększone dochody planu OSiR Komprachcice z tytułu refundacji kosztów 

zakwaterowania i wyżywienia uchodźców, 

 

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

• 5.420,00 – jest to zmniejszona kwota wydatków na wykup sieci wodociągowej, 

• 7.780,00 – jest to zwiększona kwota wydatków na wykup sieci kanalizacyjnej, 

• 104.670,71 - jest to zmniejszona kwota wydatków inwestycyjnych na budowę ciągu pieszo – 

rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej stanowiącego wydatek Gminy Komprachcice, 

• 300.000,00 - jest to zwiększona kwota wydatków inwestycyjnych na budowę ciągu pieszo – 

rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej stanowiącego wydatek Gminy Komprachcice w zakresie 

dotacji z UE, 

• 300.000,00 - jest to zmniejszona kwota wydatków inwestycyjnych na budowę ciągu pieszo – 

rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej stanowiącego wydatek Gminy Komprachcice w zakresie 

wkładu własnego do dotacji z UE,  

•  190.000,00 - jest to zmniejszona kwota wydatków inwestycyjnych na budowę ciągu pieszo – 

rowerowego w pasie drogi powiatowej stanowiącego wydatek Gminy Komprachcice, z 

przeznaczeniem jej na zwiększenie wydatku inwestycyjnych Gminy Komprachcice w zakresie 

wkładu własnego do dotacji z UE, 

•  300.000,00 - jest to zmniejszona kwota wydatków inwestycyjnych na budowę ciągu pieszo – 

rowerowego w pasie drogi powiatowej stanowiącego wydatek Gminy Komprachcice w zakresie 

wkładu własnego do dotacji z UE,  

• 139.000,00 – jest to kwota zwiększonych wydatków inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji 

modernizacji dróg Gminy Komprachcice, 

• 4.000,00 – jest to propozycja przesunięcia kwot FS Dziekaństwa na wydatki związane z Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Dziekaństwo, 

• 1.297.184,92 – jest to łączna kwota przesunięć w dziale 750 – Administracja publiczna, główna 

kwota dotyczy zmniejszenia wydatków na zakup usług oraz przesunięć wydatków w ramach 

projektu Cyfrowa gmina z wydatków majątkowych na bieżące, 

•  35.000,00 – w ramach FS Komprachcic nastąpiła zmiana zadania w tym samym dziale, 

• 522.735,88 – jest to zamieniona kwota wydatku inwestycyjnego z wkładu własnego Gminy 

Komprachcice na środki COVID związana z budową Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

• 63.052,12 – jest to zamieniona kwota wydatku inwestycyjnego z wkładu własnego Gminy 

Komprachcice na środki COVID związana z zakupami do Gminnego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, 

•  15.000,00 – jest to zwiększona kwota wydatku przeznaczona na obsługę długu, 

• 236.768,00 – jest to kwota zwiększonych wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie na zadania 

oświatowe z głównym przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakupy, 



• 208.537,11 – jest to kwota zmniejszonych wydatków inwestycyjnych na termomodernizację 

budynku PSP Wawelno stanowiącego wydatek Gminy Komprachcice w zakresie wkładu własnego 

do dotacji z UE, 

• 828.960,92 – jest to kwota zmniejszonych wydatków inwestycyjnych na termomodernizację 

budynku PSP Wawelno stanowiącego wydatek Gminy Komprachcice w zakresie dotacji z UE, 

• 16.717,90 – jest to kwota zwiększonych wydatków z przeinaczeniem na działania w zakresie 

zwalczania alkoholizmu, 

• W rozdziale 85231 dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy §, wynika to ze zmiany 

rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej, 

•  4.966.380,00 – jest to kwota zwiększonych wydatków na zadania związane z dodatkiem węglowym, 

• 3.500,00 – jest to kwota zwiększonego wydatku na rzecz OUW wynikająca ze zwrotów środków 

wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem osób objętych działalnością GOPS Komprachcice, 

• W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska większość zmian dotyczy funduszy 

sołeckich, występują tu także dodatkowe zmiany, a mianowicie: 

o 13.600,00 – jest to kwota zwiększonych wydatków na realizację projektu Czyste powietrze z 

ujęciem ich w WPF na rok 2023 w kwocie 12.000,00 zł, 

o 140.000,00 (75.000,00 + 65.000,00) – jest to kwota zmniejszonych wydatków na oświetlenie 

uliczne, 

o 585.788,00 – jest to zmniejszona kwota wydatków za budowę oświetlenia ulicznego, która 

została przeznaczona na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,  

• W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego większość zmian dotyczy funduszy 

sołeckich, występują tu także dodatkowe zmiany, a mianowice: 

o 500.000,00 – następuje zmiana nazwy zadania związana z zabytkowym budynkiem w sołectwie 

Domecko, 

• 1.320,00 – są to zwiększone wydatki planu OSiR Komprachcice wynikające z refundacji poniesionych 

wydatków na utrzymanie uchodźców. 

 

3. Zmiany w planie przychodów (załącznik nr 3) 

• Zmniejszenie wydatków ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu kwoty przychodów - Wolne 

środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  w kwocie 2.029.100,00 zł 

 

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

W załącznikach wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian: 

• Dokonano zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających ze zmiany kwot dochodów i wydatków 

zgodnie z informacjami otrzymanymi z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

• Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących oraz majątkowych co ma wpływ na wartość kwot 

dochodów i wydatków – bezpośrednio wpływa na zmianę kwoty deficytu, 

• Zmieniona źródła finansowania deficytu, 

• W przedsięwzięciach wprowadzono zadanie pn. Czyste powietrze w łącznej kwocie 25.600,00 zł 

z okresem realizacji na lata 2022 (kwota wydatku: 13.600,00 zł) – 2023 (kwota wydatku: 

12.000,00 zł) 

• W przedsięwzięciach wprowadzono zadanie pn. zakup Oleju w łącznej kwocie 733.380,00 zł 

z okresem realizacji na lata 2022 (kwota wydatku: 220.322,00 zł) – 2023 (kwota wydatku: 



513.058,00 zł) 

• W przedsięwzięciach wysłużono zadanie pn. Dotacja celowa na transport publiczny wprowadzając 

dodatkową kwotę 502.884,00 zł z okresem realizacji na rok 2023. 

 

W załączeniu projekty uchwał 

       Wójt Gminy 

       /-/ Leonard Pietruszka 


