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Zdzieszowice 2021.12.14
Korekta do projektu budżetu na 2022 r.

Zmiany dotyczą:
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1.załącznika nr 1 - tab. nr 2 :
1) w dz.700 rozdz.70005 § 6050 poz.4 na str.17 dokonujemy zmiany nazwy zadania :
-jest: „adaptacja części budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach na siedzibę
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach - wykonanie dokumentacji
proj ektowo-kosztorysowej ”
-ma być: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na siedzibę Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach”
Uzasadnienie: ostateczna nazwa zadania została ustalona na wspólnym posiedzeniu wszystkich
komisji Rady Miejskiej w dniu 8.12.2021 r. Pani Burmistrz zmienioną nazwę zaakceptowała.
2) w dz.700 rozdz.70007 proponuje się dokonanie następujących zmian:
a) na str.17 § 4520 zmniejszyć o 17.000 zł
b) na str.17 § 4610 zwiększyć o 17.000 zł
Uzasadnienie: postępowania sądowe w Urzędzie prowadzi kilka osób ( każdy w zakresie
wykonywania swoich obowiązków), przy tworzeniu projektu budżetu, przez nieuwagę ,
pominięto potrzeby niektórych osób. Środki muszą być w pełni zabezpieczone, gdyż czas na
przelanie opłat sądowych -zaliczek jest bardzo krótki.
3) w dz.750 rozdz.75023 proponuje się dokonanie następujących zmian:
a) na str.19 § 4010 zmniejszyć o 10.000 zł
b) na str.19 § 4040 zwiększyć o 10.000 zł
Uzasadnienie: powyższa zmiana związana jest ze wzrostem wynagrodzeń w 2021 r.
4) w dz.750 rozdz.75023 § 6050 skreśla się zadanie o nazwie: „budowa garażu na dz.ew.151 w
Zdzieszowicach (wraz z pomieszczeniem gospodarczym na terenie Urzędu) na kwotę: 160.000 zł.
5) w dz.750 rozdz.75095 § 6050 wprowadzamy zadanie o nazwie : „budowa garażu na dz.ew.151
w Zdzieszowicach (wraz z pomieszczeniem gospodarczym na terenie Urzędu) na
kwotę: 160.000 zł
Uzasadnienie: Zmiany w pkt 4 i 5 wynikają z tego , iż od 2022 r. w rozdz.75023 winny
znajdować się tylko zadania związane z utrzymaniem stanowisk pracy, pozostałe wydatki
należy ewidencjonować w rozdziale z końcówką 95 odpowiednim dla działu.
6) w dz.900 rozdz.90001 proponuje się dokonanie następujących zmian:
a) na str.47 § 4430 zmniejszyć o 100 zł
b) na str.47 § 4300 zwiększyć o 100 zł

2
Uzasadnienie: powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia w budżecie środków na czynsz
dzierżawny za dzierżawę gruntu Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na cel odprowadzania wód
opadowych i roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej w miejscowości Żyrowa do
rowu leśnego.
7)w dz.900 rozdz.90005 proponuje się dokonanie następujących zmian:
a) na str.48 w ust.lpkt la § 4010 zmniejszyć o 1.101 zł,
b) na str.48 w ust.l pkt la wprowadzić § 4040 na kwotę 1.101 z ł ,
c) na str.48 w ust.lpkt 2 § 4300 zmniejszyć o 4.841 zł,
d) na str.48 w ust.lpkt 2 wprowadzić § 4210 na kwotę 4841 zł,
f) na str.48 w ust.2 § 4017 zmniejszyć o 949 zł,
g) na str.49 w ust.2 wprowadzić § 4047 na kwotę 949 zł,
h) na str.48 w ust.2 zmniejszyć § 4019 o 152 zł,
i) na str.49 w ust.2 wprowadzić § 4049 na kwotę 152 zł,
j) na str.49 w ust.2 zmniejszyć § 4307 o 4.841 zł,
k) na str.49 w ust.2 wprowadzić § 4217 na kwotę 4.841 zł
Uzasadnienie: powyższe zmiany dotyczą realizacji Projektu LIFE - zadania pod nazwą:
”Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.
Zostały zabezpieczone środki na wypłatę 13 pensji dla Gminnego Koordynatora oraz zakup
materiałów i w yposażenia.

Prosimy o uwzględnienie w/w zmian.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Zdzisława Krukowska

