
UCHWAŁA Nr XXXVII/ 362/2014 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 
z dnia 13 marca 2014 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/335/2013 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, zm.: z 2013R. poz. 938, poz. 1646), Rada Gminy 

Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/335/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia             

19 grudnia 2013 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1    

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/335/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia             

19 grudnia 2013 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. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Dobrzeń Wielki 

 
Klemens Weber 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/335/2012 z dnia 19 grudnia 2013 r. z 

późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022  

proponowane zmiany dotyczą: 

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa: 

1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę zł. 1 031 098,21 zł., z tego: 

• zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł. 1 098,21 zł., w tym: 

� dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

Decyzja Wojewody FBC-I.3111.2.5.2014.AS – 330,00 zł., 

� dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

Decyzja Wojewody FBC-I.3111.1.5.2014.AS – 768,21 zł. 

• zwiększa się dochody majątkowe z dotacji celowej pozyskanej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie budowy drogi od ul. Wolności do 

terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach realizowanej w roku 2013 o kwotę zł. 1 030 000,00 

zł., 

2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 031 098,21 zł., z tego: 

• zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 578 856,79 zł., w tym: 

� realizacja zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej – 1 098,21 zł., 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na wykonanie 

okapu przyściennego w stołówce przedszkola w Dobrzeniu Wielkim (-) 5 700,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na zakup 

telewizora w OSP Chróścice (-) 3 700,00 zł., 

�  przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na zakup 

tablicy interaktywnej Zespół Szkół Chróścice (-) 5 555,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na rozbudowę 

oświetlenia ulicy Katowickiej w Kup (-) 2 000,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na zakup 

sprzętu komputerowego w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Kup (-) 53 000,00 zł., 

� zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 

wypłacanych przez GOPS, według zapotrzebowania wynikającego ze składanych 

wniosków – 10 000,00 zł., 

� pomoc rzeczowa dla wychowanków Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacyjnego dla 

Dzieci  z Wadami Wzroku w Wygodzie powiat Dolina na Ukrainie – 20 000,00 zł., 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na 

podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej ZGKiM sp. z o.o. (-) 540 000,00 zł. 



• zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 609 955,00 zł., w tym: 

� wykonanie okapu przyściennego w stołówce przedszkola w Dobrzeniu Wielkim – 

5 700,00 zł., 

� zakup telewizora w OSP Chróścice – 3 700,00 zł., 

� zakup tablicy interaktywnej Zespół Szkół Chróścice – 5 555,00 zł., 

� rozbudowa oświetlenia ulicy Katowickiej w Kup – 2 000,00 zł., 

� zakup sprzętu komputerowego w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Kup – 53 000,00 zł., 

� rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach – 1 000 000,00 zł.  

� podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej ZGKiM sp. z o.o. – 540 000,00 zł. 

Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 13.02.2014 r. 

oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.4.2014 z dnia 04.02.2014 r., Nr 

0050.1.6.2014 z dnia 12.02.2014 r., Nr 0050.1.9.2014 z dnia 13.02.2014 r., Nr 0050.1.11.2014 

z dnia 21.02.2014 r. 

 

B. W Załączniku nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć: 

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się Przedsięwzięcie 1/2014 – Przebudowa budynku Zespołu 

Szkół w Czarnowąsach  Limit wydatków na rok 2014 wynosi 1 000 000,00 zł., na rok 2015 – 

3 500 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2014-2015 wynosi  4 500 000,00 zł. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


