Uchwała Nr XXXVI/

/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 stycznia 2014r.
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) Rada Gminy Dobrzeń
Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zmianę załącznika nr 1 „WYKAZ Gmin wchodzących w skład
Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie” do Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w
Turawie, który otrzymuje brzmienie:
„Załącznik Nr 1 do Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie
WYKAZ Gmin wchodzących w skład Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie:
1. Gmina Chrząstowice
2. Gmina Dobrodzień
3. Gmina Dobrzeń Wielki
4. Gmina Łubniany
5. Gmina Ozimek
6. Gmina Turawa
7. Gmina Zębowice”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXXVI/

/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 stycznia 2014r.
w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Na podstawie art. 96 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 182, zm.: Dz. U. z 2011r. Nr 81, poz. 440, Dz. U. z 2013r.
poz. 509), w związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 (M.P. z 2013r. poz.1024),
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:
§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin
wymienionych w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód
rodziny nie przekracza wysokości 200,00% kryterium dochodowego określonego w przepisie
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Uzasadnienie
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego określonej w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społeczne, tj. w
przypadku osoby samotnie gospodarującej 542,00zł i 456,00zł na osobę w rodzinie.
Na podstawie art.96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc
rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do
zwrotu przekracza kryterium dochodowe.
Rada gminy zgodnie z art.96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej określa zasady
zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji
uchwały Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 warunkiem otrzymania przez gminę
dofinansowania ze środków przewidzianych w tym Programie wydatków na posiłek lub
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających
powyższe kryterium dochodowe jest podjęcie przez radę gminy na podstawie art. 96 ust.4
ustawy o pomocy społecznej uchwały podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do
200,00%, do której nie żąda się zwrotu wydatków na te świadczenia.
Postanowienie § 3 proponowanej uchwały przewiduje jej wejście w życie po upływie
7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, co zgodne jest
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.). Możliwie
szybkie wejście w życie proponowanej uchwały leży w interesie jej adresatów. Nadanie jej
wstecznej mocy obowiązującej dopuszcza przepis art. 5 w/w ustawy, co uzasadnione jest
tym, że zawarte w niej regulacje są korzystne dla adresatów uchwały i nie naruszają zasad
demokratycznego państwa prawa, chroniąc przy tym interes osób i rodzin o niskich
dochodach i zwiększonych potrzebach społecznych.

UCHWAŁA Nr XXXVI/

/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 stycznia 2014r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020” w formie pieniężnej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 182, zm.: Dz. U. z 2011r. Nr 81, poz. 440, Dz. U. z 2013r. poz. 509),
w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz.1024), Rada Gminy
Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:
§ 1. Podwyższa się do 200,00% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy pieniężnej na zakup posiłku dla
osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Uzasadnienie
Uchwała Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz.1024), która weszła w
życie z dniem 1 stycznia 2014r., przewiduje udzielanie gminom dotacji ze środków budżetu
państwa, które udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki do otrzymania pomocy
społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy
Ze środków przekazanych gminom w formie dotacji w ramach powyższego programu
gmina udziela wsparcia, w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o
pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub
niepełnosprawnym
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Od dnia 1 października 2012r. dochód określony w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o
pomocy społecznej uprawniający do uzyskania świadczeń pomocy społecznej wynosi
542,00zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456,00zł na osobę w rodzinie (kryterium
dochodowe).
Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej rada gminy może podwyższać
kwoty kryterium dochodowego.
Podwyższenie kwot kryterium dochodowego do 200,00% pozwoli na objęcie pomocą
w zakresie dożywienia większej niż dotychczas ilości osób i rodzin i pozwoli na uzyskanie
dotacji ze środków przewidzianych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywania, o którym mowa wyżej.
Proponowana uchwała jest aktem prawa miejscowego. Postanowienie § 3
proponowanej uchwały przewiduje jej wejście w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, co zgodne jest z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.). Możliwie szybkie wejście w życie
proponowanej uchwały leży w interesie jej adresatów. Nadanie jej wstecznej mocy
obowiązującej dopuszcza przepis art. 5 w/w ustawy, co uzasadnione jest tym, że zawarte w
niej regulacje są korzystniejsze niż przepisy ustawy o pomocy społecznej i obejmując
pomocą w zakresie dożywiania większą ilość osób i rodzin o niskich dochodach niż
dotychczas uprawnieni nie pozostaje w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa
prawnego.

UCHWAŁA Nr XXXVI/

/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 stycznia 2014r.
w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie
u dziennego opiekuna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz.
1457), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna;
dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka u dziennego opiekuna na wniosek rodzica/
opiekuna prawnego;
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna;
§ 2. 1. Ustala się opłatę miesięczną za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń
udzielonych przez dziennego opiekuna w wysokości 3,00 zł za świadczenia, których zakres
obejmuje:
zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka;
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
§ 3. Ustala się dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka
u dziennego opiekuna, powyżej 10 godziny, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego
w wysokości 3,00 zł.
§ 4. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka u
dziennego opiekuna w wysokości 8,00 zł.
§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w postanowieniach § 2, § 3, i § 4. za dany miesiąc,
wnoszone są przez rodziców/opiekunów prawnych do 10 dnia następnego miesiąca, na
rachunek bankowy Gminy Dobrzeń Wielki: 90 8895 0006 2000 0000 2512 0003
BS Dobrzeń Wielki
2. Podstawą do ustalenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 1, jest lista obecności
dziecka u dziennego opiekuna.
3. Za czas nieobecności dziecka u dziennego opiekuna, rodzic/opiekun prawny opłat nie
wnosi, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Opłata za wyżywienie nie jest wnoszona od dnia następnego po dniu zgłoszenia przez
rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka u dziennego opiekuna.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA NRXXXVI/ / 2014
Rady Gminy w dobrzeniu Wielkim
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego
ustalania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318) oraz art. 43 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz.
1457), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna uzależnione od ilości
godzin faktycznie sprawowanej opieki nad dziećmi oraz ilości dzieci objętych opieką,
w następującym wymiarze:
1) stawka brutto 10,00 zł za każdą godzinę opieki nad 1 dzieckiem,
2) stawka brutto 13,00 zł za każdą godzinę opieki nad 2 dzieci,
3) stawka brutto 16,00 zł za każdą godzinę opieki nad 3 dzieci,
4) stawka brutto 19,00 zł za każdą godzinę opieki nad 4 dzieci,
5) stawka brutto 22,00 zł za każdą godzinę opieki nad 5 dzieci.
§ 2. Wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem następujących zasad:
1) wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulega podwyższeniu o 50 % w przypadku objęcia
opieką dziecka niepełnosprawnego;
2) wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest iloczynem liczby godzin faktycznie
sprawowanej opieki dziećmi w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia oraz
wysokości stawki wynagrodzenia za godzinę opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna
uzależnioną od ilości dzieci;
3) za niepełną godzinę do 30 minut wypłaca się 50% stawki za godzinę opieki sprawowanej
nad dziećmi, powyżej 30 minut wypłaca się 100% stawki za godzinę;
4) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub
klubu dziecięcego.
§ 3. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące pracy dziennego opiekuna, reguluje umowa
cywilnoprawna zawarta pomiędzy dziennym opiekunem, a Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki,
bądź osobą przez niego upoważnioną.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wieki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA Nr XXXVI/ /2013
Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 60 ust. 2
ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z
2013r. poz. 1457), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrzeń Wielki dla
podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki na poziomie 300,00zł
na każde dziecko objęte opieką.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrzeń Wielki dla
podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki na poziomie
200,00zł na każde dziecko objęte opieką.
3. Dotacja, o której mowa w postanowieniu § 1 ust. 1 i 2 zwiększa się o 50,00% na
dziecko niepełnosprawne objęte opieką.
§ 2. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się dla podmiotów wpisanych do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Podmioty prowadzące na terenie Gminy Dobrzeń Wielki żłobki lub kluby dziecięce
mogą otrzymać dotację celową na każde dziecko objęte opieką pod warunkiem,
że rodzice/opiekunowie prawni dziecka stale zamieszkują na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w stosownych
umowach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki, a podmiotami prowadzącymi
żłobki lub kluby dziecięce.
§ 5. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki żłobki lub kluby
dziecięce ubiegające się o przyznanie dotacji celowej przedstawiają wniosek, którego wzór
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zawierający:
1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego;
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
4) liczbę dzieci, które mają być odjęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego a w dniu
podpisania umowy oraz do wglądu imienną listę dzieci zapisanych;
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
§ 6. 1. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w
postanowieniu § 5, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania
dotacji.

2. Warunkiem przyznania dotacji na 2014 rok jest złożenie wniosku, o którym mowa
w § 5, w terminie do dnia 31 sierpnia 2014r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA Nr XXXVI/

/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennym opiekunem
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318) oraz art. 55 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (tekst jedn.: Dz. U. z
2013r. poz. 1457), Rada Gminy Dobrzenia Wielkiego uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się plan nadzoru nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3
działającymi na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, to jest nad żłobkami, klubami dziecięcymi,
dziennymi opiekunami, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
2. Czynności nadzorcze polegające na sprawdzeniu warunków i jakości opieki
świadczonej na terenie gminy Dobrzeń Wielki przez żłobki, kluby dziecięce oraz dziennych
opiekunów należy wykonywać przynajmniej raz w roku.
3. Czynności nadzorcze, przeprowadzane w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u
dziennych opiekunów mają na celu zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz
doświadczenie zawodowe.
§ 2. Niezależnie od postanowień planu nadzoru wymienionego w § 1, pierwszą kontrolę
należy wykonać:
1) w żłobkach, klubach dziecięcych w okresie 3 miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki;
2) u dziennych opiekunów w okresie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy o świadczenie
usług.
§ 3. Szczegółowy plan nadzoru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA Nr XXXVI/

/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia Miastu Opole pomocy finansowej
w formie dotacji celowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z
późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Miastu Opole pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej
wysokości 294 884,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.
§ 2. Sposób przekazania i rozliczenia środków finansowych określonych w § 1
ustalony zostanie w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki i Miastem Opole.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXXVI/

/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z
późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w łącznej wysokości 189 930,00 zł. z przeznaczeniem na „Dokończenie przebudowy
wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na
wykonanie dokumentacji projektowej.
§ 2. Sposób przekazania i rozliczenia środków finansowych określonych w § 1
ustalony zostanie w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki i Województwem
Opolskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXXVI/

/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z
późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w łącznej wysokości 193 417,50 zł. z przeznaczeniem na „Modernizację
i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku 160÷200 - 163÷700 w m.
Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na
wykonanie podziału geodezyjnego działek, na których ma być realizowane przedmiotowe
zadanie.
§ 2. Sposób przekazania i rozliczenia środków finansowych określonych w § 1
ustalony zostanie w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki i Województwem
Opolskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXVI/

/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 stycznia 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), 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. 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 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. 1 835 240,00 zł., z tego:
• zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł 12 449,00 zł., w tym:
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej Decyzja Wojewody FBC-I.3111.1.2013.DS – 12 372,00 zł,
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych z zakresu
melioracji Pismo Starostwa Powiatowego FN.3031.3.2014.CS – 77,00 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 1 822 791,00 zł,
2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 835 240,00 zł., z tego:
•

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 165 551,00 zł, w tym:
realizacja zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej – 12 372,00 zł,
realizacja zadań powierzonych przez Starostwo Opolskie z zakresu melioracji –
77,00 zł,
składka członkowska z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia
Aglomeracja Opolska – 35 000,00 zł,
przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na
pokrycie 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki komunalnej (-) 100 000,00
zł,
przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na
wykonanie projektu przebudowy i technologii zaplecza kuchennego w OSP
Chróścice (-) 15 000,00 zł,
przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na
modernizację oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim
(-) 35 000, 00 zł,

przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na
wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicy Katowickiej w Kup (-) 46 000,00 zł,
przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na
zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa w Kup (-) 17 000,00 zł.
•

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 000 791,00 zł, w tym:
dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na dokończenie przebudowy wałów
na terenie gminy Dobrzeń Wlk. - kontynuacja realizacji umowy zawartej z
Województwem Opolskim w 2011 roku w związku z przesunięciem zakresu prac
oraz terminu wykonania inwestycji na rok 2014 – 167 791,00 zł,
rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej – 300 000,00 zł,
przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola Chróścice ul. Szkolna –
kontynuacja realizacji inwestycji przyjętej do realizacji w roku ubiegłym - konieczność
zapłaty w roku bieżącym faktury za prace wykonane w roku 2014, przesunięcie
zakresu prac z 2013 na 2014 oraz roboty dodatkowe – 720 000,00 zł,
podłączenie do sieci cieplnej budynku komunalnego Czarnowąsy Pl. Klasztorny –
200 000,00 zł,
wykup sieci cieplnej od spółki Elkom Czarnowąsy ul. Chopina, ul. Studzienna –
400 000,00 zł,
pokrycie 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki komunalnej – 100 000,00
zł,
wykonanie projektu przebudowy i technologii zaplecza kuchennego w OSP
Chróścice 15 000,00 zł,
modernizacja oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim
35 000, 00 zł,
wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicy Katowickiej w Kup 46 000,00 zł,
zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa w Kup 17 000,00 zł.
Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu
30.01.2014 r. oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.1.2014
z dnia 16.01.2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 212
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 885, zm. poz. 938), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/333/2013 z dnia 19 grudnia
2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 wprowadza się zmiany po stronie
dochodów i wydatków według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki
nr XXXVI/
/2014 z dnia 30.01.2014

Dział
600

Dochody majątkowe
Treść

§
Transport i łączność
6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
Razem

Wydatki bieżące
Treść

Dział Rozdział

Zwiększenia Zmniejszenia
1 822 791,00
0,00
1 822 791,00

0,00

1 822 791,00

0,00

Zwiększenia Zmniejszenia

Administra
750
75095

cja publiczna
Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem

Wydatki majątkowe
Dział Rozdział
Treść
010
Rolnictwo i łowiectwo
01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90095 Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem

35 000,00

0,00

35 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Zwiększenia Zmniejszenia
167 791,00
0,00
167 791,00
0,00
167 791,00
0,00
1 620 000,00
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
0,00
1 320 000,00
0,00
1 320 000,00
0,00
1 787 791,00
0,00

