
 

UCHWAŁA NR XXXVI/341/2014 
RADY GMINY DOBRZE Ń WIELKI 

 
z dnia 30 stycznia 2014r. 

 
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, 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. 1 835 240,00 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. 

 

 


