
UCHWAŁA Nr XXXV/332/2013 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

z dnia 19 grudnia 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. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/240/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 

28 grudnia 2012 roku 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 zł. 291 144,00 zł., z tego: 

• zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł. 11 344,00 zł., w tym: 

� dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej  Decyzja Wojewody FBC-I.3111.2.104.2013.AS – 1 344,00 zł., 

� część oświatowa subwencji ogólnej pismo Ministra Finansów – 10 000,00 zł.  

• zwiększa się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych o 

kwotę zł.,  

319 142,00 zł., 

• zmniejsza się dochody majątkowe na podstawie Decyzji Wojewody FBC-

I.3111.1.26.2013.EG  o przyznaniu dotacji celowej w ramach programu „Radosna 

Szkoła” –39 342,00 zł. 

2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 291 144,00 zł., z tego: 

• zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 224 244,00 zł., w tym: 

� realizacja zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej – 1 344,00 zł. 

� zwiększenie planu wydatków na wykonanie remontów bieżących dróg  – 

10 000,00 zł 

� wydatki związane z obowiązkiem odprowadzenia podatku VAT z tyt. 

świadczonych usług  

przez gminę  – 100 000,00 zł., 

� obsługa prawna toczącego się postępowania w sprawie nadpłaty w podatku od 

nieruchomości przez Elektrownię "Opole” – 40 000,00 zł., 

� dotacja na wydatki związane z działalnością klubów sportowych funkcjonujących 

na terenie gminy – 48 000,00 zł., 

� zwrot kosztów dla miasta Opola za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych na 

terenie miasta Opola dzieci z terenu gminy Dobrzeń Wielki – 95 000,00 zł., 

� obsługa prawna osób korzystających z pomocy społecznej – 6 800,00 zł., 



� wykonanie remontów bieżących w budynkach OSP – 4 900,00 zł., 

� eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego – 11 000,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na 

budowę przyłącza sieci wodociągowo - kanalizacyjnej do budynku „starej szkoły” 

w Dobrzeniu Wielkim (-) 2 000,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na 

zakup zestawów multimedialnych ZS Chróścice (-) 12 000,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na 

zakup zmywarki PP Dobrzeń Wielki (-) 7 800,00 zł., 

� zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury (-) 71 000,00 zł., 

• zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł. 66 900,00 zł., w tym: 

� budowa przyłącza sieci wodociągowo - kanalizacyjnej do budynku „starej szkoły” 

w Dobrzeniu Wielkim – 2 000,00 zł., 

� zakup zestawów multimedialnych ZS Chróścice – 12 000,00 zł., 

� zakup zmywarki PP Dobrzeń Wielki – 7 800,00 zł., 

� udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury w 

Dobrzeniu Wielkim – 71 000,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących na 

wykonanie remontów bieżących dróg (-) 10 000,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących na 

wykonanie remontów bieżących OSP (-) 4 900,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących na 

wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego (-) 

11 000,00 zł. 

Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 

19.12.2013 r. oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.77.2013 z 

dnia 27.11.2013 r., 0050.1.80.2013 z dnia 05.12.2013 r., 0050.1.82.2013 z dnia 

16.12.2013 r. 

B. W Załączniku nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć: 

1) W Przedsięwzięciu 1/2012 – ‘Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów 

inwestycyjnych w Czarnowąsach” na podstawie zakończonej procedury przetargowej 



oraz zawartej umowy Nr ZP.272.692.2012 zmniejszono łączne nakłady finansowo 

oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 1 983 657,58 zł.  na podstawie zawartej 

umowy z wykonawcą zadania. 

2) W Przedsięwzięciu 1/2013 – „Budowa dróg na osiedlu Energetyk w dobrzeniu wielkim 

ul. Tulipanowa, Kwiatowa, Liliowa” zwiększa się limit wykonania wydatków na 2013 r. 

o kwotę  13 787,85 zł. oraz zmniejsza limit wydatków na rok 2014 o kwotę 13 787,85 

zł. na podstawie przewidywanego wykonania zadania w roku 2013. 

3) W Przedsięwzięciu 3/2013 – „Remont nawierzchni dróg bitumicznych gminy Dobrzeń 

Wielki w latach 2013-2014” zwiększa się limit wykonania wydatków na 2013 r. o 

kwotę  4 540, 75 zł. oraz zmniejsza limit wydatków na rok 2014 o kwotę 4 540,75 zł. 

na podstawie przewidywanego wykonania zadania w roku 2013. 

4) W Przedsięwzięciu 4/2013 – „Realizacja projektu partnerskiego „Zintegrowany rozwój 

Aglomeracji Opolskiej” z*9mniejsza się limit wykonania wydatków na 2013 r. o kwotę  

1 573,84 zł. oraz zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 1 573,84 zł. na 

podstawie Uchwały z dnia 19.12.2013 r. zmieniającej uchwałę nr XXX/291/2013 z 

dnia 27.06.2013 r.w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. 

„Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


