
 

 

Uchwała Nr XXIX/277/2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 09 maja 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 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 148 101,20 zł., z tego: 

• zwiększa się dochody bieżące o kwotę 148 101,20 zł. na podstawie Decyzji Wojewody 

Opolskiego Nr:  FBC-I.3111.1.29.2013.AS z dnia 15.04.2013 r., FBC-  I.3111.1.32.2013.AS z 

dnia 25.04.2013, FBC-I.3111.1.38.2013.AS z dnia 26.04.2013. 

2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 562 858,70 zł., z tego: 

• zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 146 101,20 zł. 

• zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 416 757,50 zł.: 

� dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na dokończenie przebudowy wałów na 

terenie gminy Dobrzeń Wlk. oraz modernizację i uzupełnienie prawostronnego 

obwałowania rzeki Odry w miejscowości Borki, Dobrzeń M. i Dobrzeń Wlk. - 

kontynuacja realizacji umów zawartych z Województwem Opolskim w 2011 roku w 

związku z przesunięciem terminu wykonania inwestycji na rok 2013 – 264 757,50 zł. 

� wykonanie mapy do celów projektowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 

obejmującego termomodernizację budynku Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 

Dobrzeniu Małym - 2 000,00 zł. 

� rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy – 150 000,00 zł. 

3) zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 414 757,50 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 przedłożonej na sesję Rady Gminy w dniu 09.05.2013 oraz zmian wprowadzonych 

Zarządzeniami Wójta Nr:  0050.1.24.2013 z dnia 18.04.2013  oraz  0050.1.25.2013 z dnia 29.04.2013. 

B. W Załączniku nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć: 

1) W Przedsięwzięciu 1/2013  – „ Budowa dróg na osiedlu Energetyk w Dobrzeniu Wielkim ul. 

Tulipanowa, Kwiatowa, Liliowa”  na podstawie zakończonej procedury przetargowej oraz 

zawartej umowy Nr ZP.272.95.2013 zmniejszono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 

762 000,00 zł., w roku 2014 o kwotę 1 086 212,15 zł., łączne nakłady finansowe na to zadanie 

zmniejszono o kwotę 1 848 212,15 zł. 

2) W Przedsięwzięciu 2/2013 – „Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz 

oznakowanie pionowe, poziome na drogach gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014” na 



podstawie zakończonej procedury przetargowej oraz zawartej umowy Nr ZP.272.140.2013 

zmniejszono limity wydatków w roku 2012 i 2013 o kwoty 74 459,54 zł., łączne nakłady 

finansowe na to zadanie zmniejszono o kwotę 148 919,08 zł. 

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

w latach 2013-2014”,na podstawie zakończonej procedury przetargowej oraz zawartej umowy 

Nr ZP.272.142.2013 zmniejszono limity wydatków w roku 2012 o kwotę 59 224,13 zł., w 

roku  2013 o kwotę 59 224,12 zł., łączne nakłady finansowe na to zadanie zmniejszono o 

kwotę 118 448,25 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


