
 

UCHWAŁA  Nr XXXI/302/2013 
 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

 

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i  art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń 

Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/240/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 

28 grudnia 2012 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik  nr 2 do Uchwały Nr  XXV/240/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 

28 grudnia 2012r. zawierający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak  w załączniku   

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki 
na lata 2013 - 2022 

 
W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/240/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. z 

późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022  

proponowane zmiany dotyczą: 

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa: 

1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 1 698 552,00 zł., z tego: 

• zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 1 285 552,00 zł.: 

� dotacja celowa otrzymana z powiatu na wydatki związane z organizacją przez gminę 

Dobrzeń Wielki dożynek powiatowych – 35 000,00 zł., 

� dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 700 000,00 zł., 

� wykonanie dochodów ponad założony plan dochodów budżetu – 550 552,00 zł. 

• zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 413 000,00 zł.  z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości gruntowej 

będącej własnością gminy. 

2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę zł. 1 698 552,00., z tego: 

• zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł. 1 514 552,00 zł.: 

� dotacja celowa na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy na terenie gminy -  

50 000,00 zł., 

� korekta naliczenia podatku od nieruchomości za 2013 r. należnego do zapłaty przez gminę 

– 96 000,00 zł., 

� wydatki związane z organizacją przez gminę DW dożynek powiatowych, sfinansowane  

dotacją przekazaną przez Powiat Opolski w wysokości 35 000,00 zł., 

� dotacja celowa dla Miasta Opola na realizację projektu partnerskiego "Zintegrowany 

rozwój Aglomeracji Opolskiej" zgodnie z uchwałą nr XXX/291/2013 z dnia 27.06.2013 r. 

- 1 609,00 zł., 

� wypłaty ekwiwalentu strażakom gminnych jednostek OSP za udział w obowiązkowych 

szkoleniach i akcjach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 

30 000,00 zł., 

� skorygowanie planu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola dla dzieci z autyzmem w 

Kup na podstawie wskaźników otrzymanych w metryczce subwencji oświatowej na rok 

2013 – 60 943,00 zł., 

� wydatki związane z kosztami funkcjonowania nowego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi – zł. 700 000,00 zł., 

� dotacja celowa dla Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na dofinansowanie 

prac remontowych elewacji zabytkowego zespołu budynków klasztornych w 

Czarnowąsach – 29 000,00 zł., 



� dotacja na wydatki związane z działalnością klubów sportowych funkcjonujących na 

terenie gminy - 400 000,00 zł., 

� prace remontowe w Zespole Szkół w Czarnowąsach, Dobrzeniu Wielkim oraz na dostawa 

i montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych Zespole Szkół w Dobrzeniu 

Wielkim – 112 000,00 zł. 

• zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 184 000,00 zł.: 

� dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na prace związane z podziałem na etapy 

dokumentacji projektowej zadania pn. "Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki" w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie wykonania zadania 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przez Województwo Opolskie – 

25 000,00 zł., 

� kontynuacja zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku ubiegłym w związku z  

przesunięciem terminu ich wykonania na rok 2013 - Borki "stara szkoła"; 

termomodernizacja sali wiejskiej w Kup - zwiększenie zakresu robót - 300 000,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na przekazanie dotacji 

celowej dla Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na dofinansowanie prac 

remontowych elewacji zabytkowego zespołu budynków klasztornych w Czarnowąsach – 

(-) 29 000,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na prace remontowe w 

Zespole Szkół w Czarnowąsach, Dobrzeniu Wielkim oraz na dostawę i montaż platformy 

schodowej dla niepełnosprawnych Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim – (-) 112 000,00 

zł. 

3) zwiększenia przychodów budżetu o kwotę zł. z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.   

Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 25.07.2013 r. oraz zmian 

wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.42.2013 z dnia 10.05.2013 r., 0050.1.45.2013 z dnia 

10.07.2013 r. 

B. W Załączniku nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć: 

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się Przedsięwzięcie 4/2013 - Realizacja projektu partnerskiego w 

latach 2013-2014 pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" zgodnie z uchwałą nr 

XXX/291/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27.06.2013 r. oraz Umową Partnerską z dnia 

05.07.2013 r. zawartą pomiędzy Miastem Opole, a Gminą Dobrzeń Wielki. Limit wydatków na rok 

2013 wynosi 1 608,20 zł., na rok 2014 – 3 121,80 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2013-2014 

wynosi 4 730,00 zł. 



UCHWAŁA   Nr XXXI/295/2013 

 
Rady  Gminy  Dobrzeń Wielki  

z  dnia25 lipca 2013 r. 

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594), art.14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647,951,1445, z 2013 

r. poz. 21 i 405) – Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala co następuje:   

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki, obejmującej działkę nr 970/156, usytuowaną w 

północnej części wsi Dobrzeń Wielki, w rejonie  ul. Namysłowskiej. 

 

§ 2. Granice zmiany planu określa załącznik do uchwały.  

 

§ 3. Część działki nr 970/156 o powierzchni  ok. 0,50 ha, oznaczonej w zmienianym 

planie symbolem RL (tereny lasów i zadrzewień) ma zostać przeznaczona i włączona w 

granice terenów zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów oznaczonych symbolem 

P,B,S.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki 

 

§ 5. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 

 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

oraz na stronie internetowej gminy Dobrzeń Wielki.                                                     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr XXXI/296/2013 
Rady Gminy  Dobrzeń Wielki  

z dnia 25 lipca 2013r. 
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego z 1997 r. Nr 15 poz. 90, z 2009 r. Nr 82, poz. 1208, z 2010 r. Nr 
110, poz. 1204, z 2012 r. poz. 97, z 2013 r. poz. 1521) otrzymuje następujące brzmienie:  

„Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego  

Wykaz Członków Związku Gmin Śląska Opolskiego 

1. Bierawa 
2. Byczyna 
3. Cisek 
4. Dąbrowa 
5. Dobrzeń Wielki 
6. Domaszowice 
7. Głuchołazy 
8. Gogolin 
9. Grodków 
10. Kamiennik 
11. Kędzierzyn-Koźle 
12. Kluczbork 
13. Komprachcice 
14. Korfantów 
15. Lasowice Wielkie 
16. Lewin Brzeski 
17. Lubsza 
18. Łambinowice 
19. Łubniany 
20. Olesno 
21. Olszanka 
22. Opole 
23. Otmuchów 
24. Pawłowiczki 
25. Pokój 
26. Polska Cerekiew 
27. Reńska Wieś 
28. Skarbimierz 
29. Skoroszyce 
30. Strzelce Opolskie 
31. Świerczów 
32. Tułowice 
33. Walce 
34. Wilków 
35. Wołczyn 
36. Zawadzkie 
37. Zdzieszowice”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



UCHWAŁA Nr XXXI/ 298/2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013r. Nr 594) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, zm.: z 2004r. 

Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875,         z 2009r. 

Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804, z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Nr 

XXIX/281/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 1918), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje: 

 

§ 1. Udziela się Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach, dotacji w kwocie

140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na wykonanie prac 

remontowych elewacji zabytkowego zespołu budynków klasztornych w Czarnowąsach 

(numer w rejestrze zabytków 762/64 z dnia 2 kwietnia 1964r.).   

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


