
                                                                                                                                           

Uzasadnienie do projektu uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2022r. 

1. Określenie charakteru uchwały
-     fakultatywny
2. Oczekiwane skutki społeczne i finansowe 

Skutki społeczne
Skutki

finansowe

Wydatki własne

Dział 700
rozdz. 70005

- wydatki  bieżące  –  wydatki  jednostek
budżetowych –  w  związku  z  wyrokiem  Sądu
Okręgowego w Częstochowie I Wydział Cywilny
proponuje  się  zwiększenie  planu  wydatków
bieżących  celem zapłaty na rzecz powodów wraz
z  odsetkami  ustawowymi  kwoty  zwrotu  za
bezprawną  zmianę  przeznaczenia
wywłaszczonych  nieruchomości  pod  ośrodek
wypoczynkowy  CENTURIA  w  roku  2000,
poprzez  wniesienie  ich  aportem  do  spółki
„Jurajski  Park  Wodny”  Sp.  z  o.o.  Ówczesny
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Ogrodzieniec  –
Zygmunt  Podsiadło,  pomimo  ciążącego  na  nim
obowiązku,  wynikającym  zarówno  z  kodeksu
cywilnego,  jak  i  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami,  nie  zawiadomił  powodów  o
zamiarze  przeznaczenia  nieruchomości  na  cel
inny niż określony w decyzji  wywłaszczeniowej
oraz  o  uprawnieniu  do  żądania  zwrotu
wywłaszczonej  nieruchomości.  Przygotowany w
2000r. przez ówczesnego Burmistrza – Zygmunta
Podsiadło  –  projekt  uchwały  dotyczącej  zbycia
przedmiotowej  nieruchomości  na  rzecz  spółki
„Jurajski  Park  Wodny”,  będący  podstawą
przeniesienia własności, uniemożliwił roszczenie
powodów  o  zwrot  wywłaszczonych
nieruchomości.  Wniesienie  aportem
wywłaszczonych działek do Spółki „Jurajski Park
Wodny”  przez  ówczesnego  Burmistrza  –
Zygmunta  Podsiadło  było  w  ocenie  sądu
działaniem  bezprawnym,  czego  skutkiem  jest
obecny  prawomocny  wyrok  zasądzający
odszkodowanie wraz z odsetkami 

- zwiększe
nie planu 
wydatkó
w o 
kwotę  
268.681,4
1 zł

3. Jako źródło pokrycia w/w wydatków proponuje się po stronie:
a/ wydatków majątkowych:
-  zmniejszenie  środków zaplanowanych  pierwotnie  na  zadanie  inwestycyjne  pn.:  „Przebudowa  drogi

powiatowej nr 1726S Kromołów - Kiełkowice” – kwota 56.681,41 zł,
- zmniejszenie środków zaplanowanych pierwotnie na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku

Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości obsługi interesantów” – kwota 115.000,-
zł,

-  zmniejszenie  środków zaplanowanych  pierwotnie  na  zadanie  inwestycyjne  pn.:  „Zagospodarowanie
przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Ogrodzieńca poprzez budowę fontanny”
– kwota 97.000,- zł.


