
 

Uchwała Nr XXX/287/2013 
 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 27 czerwca 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. 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 115 450,00 zł., z tego: 

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 115 450,00 zł. na podstawie Decyzji 

Wojewody Opolskiego Nr:FBC-I.3111.1.26.2013.EG z dnia 09.05.2013 r., stanowiące 

dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach 

programu „Radosna szkoła” przy publicznej szkole podstawowej w Dobrzeniu 

Wielkim.  

3) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 876 450,00 zł., z tego: 

• zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 661 000,00 zł.: 

� wykonanie wodowskazu na rzece Małej Panwi w Czarnowąsach oraz konserwacja 

rowów melioracyjnych na terenie gminy – 100 000,00 zł., 

� obsługa prawna toczącego się postępowania w sprawie nadpłaty podatku od 

nieruchomości przez Elektrownię "Opole” – 300 000,00 zł., 

� zwiększenie wydatków na wypłaty diet dla sołtysów w związku z podjętą uchwałą 

w dniu 09.05.2013 w/s ustalenia wysokości diet dla sołtysów – 11 000,00 zł., 

� diagnostyka gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – 100 000,00 zł., 

� zwiększenie wydatków na oświetlenie dróg gminnych – 150 000,00 zł. 

• zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 215 450,00 zł.: 

� budowy placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy publicznej 

szkole podstawowej w Dobrzeniu Wielkim – 115 450,00 zł., 

� rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy – 100 000,00 zł. 

4) zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 761 000,00 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 przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 27.06.2013 oraz zmian 

wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.28.2013 z dnia 10.05.2013. 

 


