
 

Uchwała Nr XXXIII/ 316/2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 października 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885), 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 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 268 742 zł., z tego: 

• zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 330 742 zł. w tym: 

� dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego w okresie 09-10.2013 Decyzja Wojewody FBC-

I.3111.1.112.2013.DS – 104 742 zł., 

� wykonanie dochodów ponad założony plan dochodów budżetu – 226 000 zł. 

• zmniejsza się dochody bieżące przyjęte mylnie do planu dochodów na realizację zadań 

w zakresie wychowania przedszkolnego (-) 86 000 zł. 

•  zwiększa się dochody majątkowe. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności – 24 000 zł. 

2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 268 742 zł., z tego: 

• zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62 458 zł., w tym: 

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

50 000,00 zł., 

� zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu publicznego (-)340 000 zł. 

� rozdysponowanie otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w 

zakresie wychowania przedszkolnego w okresie 09-10/2013 – 53 742 zł. 

� zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów w związku z 

podwyższeniem kryterium dochodowego w pomocy społecznej od 01.10.2012 r. – 

10 000 zł. 

� zmniejszenie planu wydatków za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej 

kierowanych tam przez GOPS (-)10 000 zł. 

� dotacja na wydatki związane z działalnością klubów sportowych funkcjonujących 

na terenie gminy 200 000 zł. 

� korekta mylnie przyjętego planu wydatków na zakup wyposażenia do nowo 

powstałej sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnowąsach  



(-)4 000 zł. 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na 

zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa Czarnowąsy i Krzanowice  

 (-)19 000 zł. 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na 

zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkół w Czarnowąsach (-)3 200 zł. 

• zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 331 200 zł., w tym: 

� korekta mylnie przyjętego planu na wydatki związane z zakupem tablic 

interaktywnych Zespole Szkół w Czarnowąsach oraz modernizacją oświetlenia w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim (-)82 000 zł. 

� zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa Czarnowąsy i Krzanowice – 

19 000 zł. 

� zakup tablic interaktywnych  Zespól Szkół w Czarnowąsy – 3200 zł. 

� modernizacją oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrzeniu 

Wielkim – 51 000 zł. 

� rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem boisko Chróścice 340 000 zł. 

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

w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 24.10.2013 r. oraz zmian 

wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.62.2013 z dnia 09.10.2013 r., 0050.1.64.2013 z dnia 

15.10.2013 r., 0050.1.65.2013 z dnia 15.10.2013 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


