
Projekt

z dnia  18 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX/ .... /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu.

Na podstawie art.160 § 1, art. 162 § 10, art.163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W terminie określonym ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, do Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
wpłynęło 5 zgłoszeń kandydatów na ławników:

1) Gotfryda Klimczak, zm. w Czarnowąsach;

2) Piotr Kneć, zam. w Dobrzeniu Wielkim;

3) Monika Mościcka-Starosta, zam. w Dobrzeniu Wielkim

4) Sławomir Petrus, zam. w Dobrzeniu Wielkim;

5) Ireneusz Swat, zam. w Czarnowąsach.

2. Zgłoszenie  kandydatki Gotfrydy Klimczak pozostawiono bez dalszego biegu z powodu nie spełnienia 
wymogów formalnych.

§ 2. Po zapoznaniu się z opinią o zgłoszonych kandydatach na ławników, przedstawioną przez  Zespół 
powołany Uchwałą Nr VII/59/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 czerwca 2015r. ,
w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, dokonano wyboru dwóch ławników do Sądu Rejonowego 
w Opolu na kadencję 2016-2019:

1) Pani /Pana  …………………………………………. – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;

2) Pani/Pana  …………………………………………. .

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki do przekazania Prezesowi Sądu 
Rejonowego w Opolu niniejszej Uchwały wraz z dokumentami złożonymi przy zgłaszaniu tych kandydatów, 
których wybrano na ławników, najpóźniej do końca października 2015r.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt

z dnia  18 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX/               /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 24 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy na rok 2015 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków według załącznika do 
niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

1] Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.
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Dochody bieżące

Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

700   Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 0,00

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

100 000,00 0,00

710   Działalność usługowa 66 420,00 0,00

  0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 0,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 54 420,00 0,00

756

 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 414 400,00 0,00

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 414 400,00 0,00

758   Różne rozliczenia 20 000,00 0,00

  0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 0,00

801   Oświata i wychowanie 7 831,00 0,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 7 831,00 0,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 880,00 0,00

  0830 Wpływy z usług 33 000,00 0,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 5 880,00 0,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 163 983,00 0,00

  0690 Wpływy z różnych opłat 134 000,00 0,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 29 983,00 0,00

926   Kultura fizyczna 9 686,00 0,00

  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

9 686,00 0,00

Razem 1 821 200,00 0,00

Wydatki bieżące

Załącznik do Uchwały Nr IX/ /2015

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 24 września 2015 r.
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Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600   Transport i łączność 0,00 640 000,00

  60016 Drogi publiczne gminne 0,00 640 000,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 640 000,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 640 000,00

750   Administracja publiczna 5 000,00 0,00

  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 0,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 0,00

801   Oświata i wychowanie 141 200,00 4 497,97

  80104 Przedszkola 138 000,00 4 497,97

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 4 400,01

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 2 274,35

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 2 125,66

    Dotacje na zadania bieżące 138 000,00 0,00

    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 97,96

  80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 200,00 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 200,00 0,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 200,00 0,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 4 497,97 0,00

  85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 497,97 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 400,01 0,00

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 274,35 0,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 125,66 0,00

    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 97,96 0,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 070 000,00 0,00

  90002 Gospodarka odpadami 950 000,00 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 950 000,00 0,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 950 000,00 0,00

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 100 000,00 0,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 000,00 0,00

 
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

20 000,00 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 000,00 0,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 0,00

  90095 Pozostała działalność 0,00 5 000,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 5 000,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 5 000,00

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 180 000,00 0,00

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 180 000,00 0,00

    Dotacje na zadania bieżące 180 000,00 0,00

926   Kultura fizyczna  55 000,00 0,00

  92601 Obiekty sportowe 55 000,00 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 55 000,00 0,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55 000,00 0,00

Razem 1 455 697,97 649 497,97
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Wydatki majątkowe

801   Oświata i wychowanie 380 000,00 0,00

  80101 Szkoły podstawowe 380 000,00 0,00

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 000,00 0,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 635 000,00 0,00

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 235 000,00 0,00

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 000,00 0,00

  90095 Pozostała działalność 400 000,00 0,00

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 0,00

Razem 1 015 000,00 0,00
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Wydatki bieżące
75075-
90095

Przeniesienie planu środków funduszu sołeckiego na realizację teledysku w wykonaniu
zespółu "Kupskie Echo" promującego gminę.

80104 Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Chróścicach i Dobrzeniu Małym.

80113 Dowóz do szkoły podstawowej w Dobrzeniu Wielkim ucznia klasy I z przysiółka Otok.

85404-
80104

Przeniesienie planu wydatków z przeznaczenie na organizację zajeć rehabilitacyjnych
dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju - wniosek dyr. przedszkola w Brzeziu

90002 Wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.

90015 Wydatki związane z kosztami eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego.

90019 Wydatki związane z kosztami usuwania azbestu z terenu gminy.

92120 Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr na kontynuację prac remontowych elewacji zewnętrznej
zabytkowego zespołu budynków klasztornych w Czarnowąsach - 130 000,00
Dotacja dla Parafii Czarnowąsy na renowację obrazu w kościele parafialnym - 50 000,00

92601 Wydatki związane z opłatami za zakup enrgii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu dla
obiektów sportych na terenie gminy.

Wydatki majątkowe

80101 Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach.

90001 Budowa nowych przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie gminy - 135 000,00
Wykonanie odwiertu studni - Stacja Uzdatniania Wody Chróścice - 100 000,00

90095 Budowa nowych przyłączy do sieci cieplnej na terenie gminy - 50 000,00
Budowa sieci cieplnej ul. Różana Czarnowąsy - 350 000,00
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Projekt

z dnia  18 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX//2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 24 września 2015 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 
594 ze zm ), art.14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm) – Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-
2.

§ 2. Granice sporządzenia planu określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki

§ 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie 
internetowej gminy Dobrzeń Wielki.
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Projekt

z dnia  18 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX//2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie reorganizacji spółki Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji "PROWOD" Spółka z o.o. 
z siedzibą w Czarnowąsach oraz spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o 

z siedzibą w Kup

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na reorganizację spółki Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
„PROWOD” Spółka z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach oraz spółki Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Kup poprzez ich połączenie.

2. Połączenie spółek będzie dokonane przez przeniesieni e całego majątku spółki przejmowanej - Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. na spółkę przejmującą - Międzygminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Spółka z o.o. za udziały, które spółka przejmująca wyda Wspólnikowi 
spółki przejmowanej.

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt

z dnia  18 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX//2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 24 września 2015 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ 
WIELKI-4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 
594 ze zm ), art.14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm) – Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ 
WIELKI-4

§ 2. Granice sporządzenia planu określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki

§ 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie 
internetowej gminy Dobrzeń Wielki.
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Projekt

z dnia  18 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX/           /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 24 września 2015 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1446, zm. z 2015 r. poz. 397.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Udziela się Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach, dotacji w kwocie 150 000,00 zł na 
kontynuację wykonania II etapu – części trzeciej prac remontowych elewacji zewnętrznej zabytkowego zespołu 
budynków klasztornych w Czarnowąsach (nr w rejestrze zabytków 762/64 z dnia 02.04.1964 r.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  18 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX/              /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Bożego Ciała
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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1446, zm. z 2015 r. poz. 397.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Udziela się Rzymskokatolickiej Parafii pw. Bożego Ciała w Czarnowąsach dotacji w kwocie 50 000,00 zł 
na remont ołtarza w kościele Parafialnym pw. Bożego Ciała w Czarnowąsach (nr w rejestrze zabytków Ks.B.606/1-
40/72 z dnia 10.10.1972r.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  18 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX/             2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 24 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę 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 III/19/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 r. pn. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 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

Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 1



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 2



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 3



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 4



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 5



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 6



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 7



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 8



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 9



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 10



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 11



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 12



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 13



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 14



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 15



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 16



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 17



Id: D1814531-32C5-488B-A9CC-23436CACBEB6. Projekt Strona 18



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata
2015 - 2022

W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022 proponowane zmiany dotyczą:

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1 876 404,69 zł., z tego:

· zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 876 404,69 zł., z tego:

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej Pismo Wojewody Opolskiego

FBC.I.3111.2.59.2015 – 1 280,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych Pismo

Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.55.2015 (-)62,31 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

referendum ogólnokrajowego Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu DOP-850-5/15

– 12 100,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich Pismo Wojewody

Opolskiego FBC.I.3111.2.66.2015 EA – 20 996,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.44.2015.AB – 12 031,00

zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w

ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” - Pismo Wojewody Opolskiego

FBC.I.3111.1.53.2015.EA – 8 860,00 zł.,

ü wykonanie dochodów ponad założony plan – 1 493 200,00 zł.;

2) zwiększenia plan wydatków ogółem o kwotę 1 876 404,69 zł., z tego:

· zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 035 664,69 zł., w tym:

ü wypłata świadczeń z zakresu pomocy społecznej – 1 280,00 zł.,

ü wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych (-)62,31 zł.,

ü wypłata zryczałtowanych diet członkom komisji ds. referendum w związku z przeprowadzeniem

referendum ogólnokrajowego – 12 100,00 zł.,

ü realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich – 20 996,00 zł.,

ü dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12

031,00 zł.,

ü dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu

„Wyprawka szkolna” – 8 860,00 zł.,

ü wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę drogi gminnej – 70 000,00 zł.,

ü wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1
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100 000,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup

terminali Automapy dla OSP Czarnowąsy i OSP Dobrzeń Mały (-)7 000,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup

serwera ZS Dobrzeń Wielki (-)7 500,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na

wykonanie ogrodzenia, nawierzchni z kostki brukowej na boisku LZS Kup (-)15 000,00 zł.,

ü wykonanie remontu schodów budynek komunalny Pl. Klasztorny Czarnowąsy – 31 000,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup

tablicy interaktywnej PSP Dobrzeń Wlk. i ZS Czarnowąsy (-)14 240,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na

wykonanie ocieplenia budynku komunalnego Pl. Klasztorny Czarnowąsy (-)33 000,00 zł.;

ü dotacja dla niepublicznego przedszkola w Chróścicach i Dobrzeniu Małym 138 000,00 zł.,

ü dowóz do szkoły podstawowej w Dobrzeniu Wielkim ucznia klasy I z przysiółka Otok – 3 200,00 zł.,

ü wydatki związane z kosztami eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 100 000,00 zł.,

ü wydatki związane z kosztami usuwania azbestu z terenu gminy – 20 000,00 zł.,

ü wydatki związane z opłatami za zakup enrgii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu dla obiektów sportowych

na terenie gminy – 55 000,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowę

nowych przyłączy do sieci cieplnej na terenie gminy – 10 000,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowę

sieci cieplnej na ul. Różanej w Czarnowąsach (-) 350 000,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na

wykonanie odwiertu studni - Stacja Uzdatniania Wody Chróścice (-)100 000,00 zł.;

· zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 840 740,00,00 zł., w tym:

ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę

odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę drogi gminnej (-)70 000,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki

związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

(-)150 000,00 zł.,

ü zakup terminali Automapy dla OSP Czarnowąsy i OSP Dobrzeń Mały – 7 000,00 zł.,

ü zakup serwera ZS Dobrzeń Wielki – 7 500,00 zł.,

ü wykonanie ogrodzenia, nawierzchni z kostki brukowej na boisku LZS Kup – 15 000,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na

wykonanie remontu schodów budynek komunalny Pl. Klasztorny Czarnowąsy (-)31 000,00 zł.,

ü zakup tablicy interaktywnej PSP Dobrzeń Wlk. i ZS Czarnowąsy – 14 240,00 zł.,

ü wykonanie ocieplenia budynku komunalnego Pl. Klasztorny Czarnowąsy – 33 000,00 zł,
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ü przebudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach – 380 000,00 zł.,

ü budowa nowych przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie gminy – 135 000,00 zł.,

ü budowa nowych przyłączy do sieci cieplnej na terenie gminy – 50 000,00 zł.,

ü budowa sieci cieplnej na ul. Różanej w Czarnowąsach – 350 000,00 zł.,

ü wykonanie odwiertu studni - Stacja Uzdatniania Wody Chróścice – 100 000,00 zł.

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

budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 24.09.2015 r. oraz zmian wprowadzonych

Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.91.2015 z dnia 18.09.2015, 0050.1.94.2014 z dnia 25.08.2015,

0050.1.99.2015 z dnia 02.09.2015, 0050.1.103.2015 z dnia 09.09.2015.

B. W Załączniku nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć dodaje się:

1) Przedsięwzięcie 11/2015 – Zakup kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne i obsługi

Przedszkole Brzezie. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2015-

2016 wynosi 50 000,00 zł.;

2) Przedsięwzięcie 12/2015 – Wykonanie projektu rozbudowy drogi ul. Górna Krzanowice. Limit

wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2016 wynosi 16 000,00 zł.
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