
Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI//2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Gminny 
Ośrodek Kultury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim, zwanej w treści 
niniejszej uchwały „Spółką”.

§ 2. 1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie wykonywanie zadań własnych Gminy Dobrzeń 
Wielki określonych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, polegających 
na zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

2. Spółka będzie mogła podejmować inną działalność – istotną z punktu widzenia rozwoju Gminy Dobrzeń 
Wielki, potrzeb społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili zawiązania wynosić będzie 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100) i dzielić się będzie na 50 (słownie: pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów 
o wartości nominalnej 1.000,00zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) każdy.

2. Gmina Dobrzeń Wielki obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i pokryje je wkładem 
pieniężnym w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 4. Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki określi akt założycielski spółki.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI/           /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie przejęcia od Województwa Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi

Na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015 r., 
poz. 460, zm. poz. 774, 870 i 1336.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przejmuje się od Województwa Opolskiego do wykonania zadanie zarządzania drogą publiczną 
wojewódzką w zakresie opracowania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 
457 Dobrzeń Wielki – Brzeg na odcinku od km 0+000 do km 1+780 Chróścice – Stare Siołkowice w zakresie 
budowy ścieżki pieszo-rowerowej.

§ 2. Gmina Dobrzeń Wielki zrealizuje zadanie, o którym mowa w § 1 ze środków własnych.

§ 3. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 
Dobrzeń Wielki a Województwem Opolskim.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI/           /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie przejęcia od Województwa Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi

Na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015 r., 
poz. 460, zm. poz. 774, 870 i 1336.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przejmuje się od Województwa Opolskiego do wykonania zadanie zarządzania drogą publiczną 
wojewódzką w zakresie opracowania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 
457 w ciągu ul. Wrocławskiej w miejscowości Dobrzeń Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+450 w zakresie 
przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej.

§ 2. Gmina Dobrzeń Wielki zrealizuje zadanie, o którym mowa w § 1 ze środków własnych.

§ 3. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 
Dobrzeń Wielki a Województwem Opolskim.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI/            /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie przejęcia od Województwa Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi

Na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015 r., 
poz. 460, zm. poz. 774, 870 i 1336.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przejmuje się od Województwa Opolskiego do wykonania zadanie zarządzania drogą publiczną 
wojewódzką w zakresie opracowania projektu budowlano-wykonawczego w zakresie rozbudowy skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej Nr 454, to jest ul. Opolskiej z ul. Kolejową oraz budowy ścieżki pieszo – rowerowej i zatoki 
autobusowej na odcinku od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Borki.

§ 2. Gmina Dobrzeń Wielki zrealizuje zadanie, o którym mowa w § 1 ze środków własnych.

§ 3. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 
Dobrzeń Wielki a Województwem Opolskim.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

Id: F51B4A8D-B37C-4F5C-BE7E-ED83B6366BB4. Projekt Strona 1



Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI/         /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

Na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015 r., 
poz. 460, zm. poz. 774, 870 i 1336.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przejmuje się od Powiatu Opolskiego do wykonania zadanie zarządzania drogą publiczną powiatową 
w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej Nr O 1702 w ciągu ul. 
Wolności w miejscowości Czarnowąsy na odcinku od km 0+000 do km 2+050 w zakresie przebudowiy chodnika 
na ciąg pieszo – rowerowy.

§ 2. Gmina Dobrzeń Wielki zrealizuje zadanie, o którym mowa w § 1 ze środków własnych.

§ 3. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 
Dobrzeń Wielki a Powiatem Opolskim.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI/              /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

Na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015 r., 
poz. 460, zm. poz. 774, 870 i 1336.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przejmuje się od Powiatu Opolskiego do wykonania zadanie zarządzania drogą publiczną powiatową 
w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr O 1702 w ciągu ul. Jakuba Kani w miejscowości Czarnowąsy 
polegającej wykonaniu przejścia dla pieszych i remoncie chodnika przy skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Mikołaja.

§ 2. Gmina Dobrzeń Wielki zrealizuje zadanie, o którym mowa w § 1 ze środków własnych.

§ 3. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 
Dobrzeń Wielki a Powiatem Opolskim.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI/             /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. 
Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528 i 774.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne wysokości stawek podatku od nieruchomości:

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m² powierzchni 0,81 zł,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych, od 1 ha powierzchni 4,58 zł,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,29 zł,

2)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych, od 1 m² powierzchni użytkowej 0,72 zł,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m² powierzchni użytkowej 19,10 zł,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej 10,68 zł,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m² powierzchni użytkowej 4,14 zł,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 3,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3)  od budowli 2 % od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała II/8/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 
2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI/         /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 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 art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, 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.
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Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI..2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 6k ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484), Rada 
Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy według liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, gromadzonymi w sposób selektywny w wysokości:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę: 14,00 zł miesięcznie;

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 2 osoby: 27,00 zł miesięcznie;

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 osoby: 35,00 zł miesięcznie;

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby: 42,00 zł miesięcznie;

5) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób: 50,00 zł miesięcznie;

6) dla nieruchomości zamieszkałej przez 6 osób: 55,00 zł miesięcznie;

7) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 osób: 65,00 zł miesięcznie;

8) dla nieruchomości zamieszkałej przez 8 osób i więcej: 74,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, nie gromadzonymi w sposób selektywny w wysokości:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę: 21,00 zł miesięcznie;

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 2 osoby: 40,00 zł miesięcznie;

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 osoby: 52,00 zł miesięcznie;

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 osoby: 63,00 zł miesięcznie;

5) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób: 75,00 zł miesięcznie;

6) dla nieruchomości zamieszkałej przez 6 osób: 82,00 zł miesięcznie;

7) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 osób: 97,00 zł miesięcznie;

8) dla nieruchomości zamieszkałej przez 8 osób i więcej: 111,00 zł miesięcznie.

§ 3. 1. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, gromadzonymi w sposób selektywny w wysokości, za 
pojemnik:

1) 60-80 l:  12,00 zł;
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2) 110-120 l:  15,00 zł;

3) 240 l:  25,00 zł;

4) 1100 l:  86,00 zł;

5) 7000 l:  580,00 zł.

2. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nie gromadzonymi w sposób selektywny w wysokości, 
za pojemnik:

1) 60-80 l:  18,00 zł;

2) 110-120 l:  23,00 zł;

3) 240 l:  37,00 zł;

4) 1100 l:  130,00 zł;

5) 7000 l:  870,00 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI/426/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014 r. poz. 1884).

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 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
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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 136 559,34 zł., z tego:

· zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 136 559,34 zł., z tego:

a) dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych Pismo

Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.5.2015AS – 3,34 zł.,

b) dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Pismo Wojewody

Opolskiego FBC.I.3111.1.34.2015AS – 9 307,00 zł.,

c) dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Pismo Wojewody

Opolskiego FBC.I.3111.1.50.2015.EA – 8 182,00 zł.,

d) dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Pismo Wojewody

Opolskiego FBC.I.3111.1.49.2015.AS – 14 165,00 zł.,

e) dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do

bibliotek szkolnych rządowy program „Książki naszych marzeń” - Pismo Wojewody Opolskiego

FBC.I.3111.1.53.2015.EA – 6 662,00 zł.,

f) dotacja z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do

Sejmu i Senatu RP Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu DOP-580-5/15 – 21

540,00 zł.,

g) wykonanie dochodów ponad założony plan – 76 700,00 zł.;

2) zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 136 559,34., z tego:

· zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82 259,34 zł., w tym:

a) wypłatę zryczałtowanych dodatków – 3,34 zł.,

b) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 9 307,00 zł.,

c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 8 182,00 zł.,

d) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 14 165,00 zł.,

e) dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – 6 662,00 zł.,

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

referendum ogólnokrajowego – 21 540,00 zł.,

g) bieżące koszty utrzymania obiektów gminnych – 100 000,00 zł.,

h) bieżące koszty utrzymania obiektów sportowych – 50 000,00 zł.,

i) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonego na udzielenie dotacji na funkcjonowanie

powstającego żłobka na terenie gminy w zwiazku z przeniesieniem jego otwarcia na rok 2016

(-)170 000,00 zł.,

Id: DA5E77E7-E3F6-42D7-80B0-AAF33FB218C6. Projekt Strona 1



j) bieżące koszty funkcjonowania budynku przedszkola w Brzeziu – 6 000,00 zł.,

k) koszty zwiększenia zatrudnienia pracowników świetlicy w ZSP Kup oraz w ZS w Czarnowąsach –

40 700,00 zł.,

l) przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na

wykonanie krawężnika wokół boiska do piłki siatkowej przy boisku sportowym w Chróścicach -

(-)4 300,00 zł.;

· zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 54 300,00 zł., w tym:

a) budowa nowych przyłączy do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy – 50 000,00 zł.,

b) wykonanie krawężnika wokół boiska do piłki siatkowej przy boisku sportowym w Chróścicach –

4 300,00,00 zł.,

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

budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 29.10.2015 r. oraz zmian wprowadzonych

Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.118.2015 z dnia 08.10.2015, 0050.1.121.2014 z dnia 21.10.2015.

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

1) Przedsięwzięcie 13/2015 – „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy drogi

wojewódzkiej nr 454 w ciągu ul. Wrocławskiej w miejscowości Dobrzeń Wielki na odcinku od km 0+000

do km 0+450 w zakresie przebudowy ścieżki pieszo – rowerowej . Limit wydatków na rok 2015 wynosi

0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2016 wynosi 58 425,00 zł.;

2) Przedsięwzięcie 14/2015 – „Opracowanie projektu budowlano –wykonawczego w zakresie rozbudowy

skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 454, t.j. ul. Opolskiej z ul. Kolejową oraz budowy ścieżki pieszo –

rowerowej i zatoki autobusowej na odcinku od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Borki ”. Limit

wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2016 wynosi 72 570,00 zł.

3) Przedsięwzięcie 15/2015 – „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy drogi

powiatowej Nr O 1702 w ciągu ul. Wolności w miejscowości Czarnowąsy na odcinku od km 0+000 do km

2+050 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo – rowerowy.” Limit wydatków na rok 2015 wynosi

0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2016 wynosi 88 929,00 zł.
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Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminnych nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 9021 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, Dz.U. z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki, prawa własności 
nieruchomości położonych w Dobrzeniu Wielkim oznaczonej jako działka numer 1806/412 arkusz mapy 1, 
o powierzchni 0,0552 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00012981/2,

2. 2. W/w nieruchomość stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do nowo wydzielonych terenów budowlanych, 
oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej.

§ 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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UZASADNIENIE

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie niezabudowanej
nieruchomości drogowej, składającej się z działki oznaczonej numerem 1806/412, położonej w Dobrzeniu
Wielkim.
W dniu 15.09.2015r., współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości wystąpili z wnioskiem o ich
nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki. Działka ta stanowi wewnętrzną drogę, której przebieg
nie został w tej funkcji określony ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobrzeń Wielki na posiedzeniu w dniu 22.09.2015 roku,
pozytywnie zaopiniowała wniosek w przedmiotowej sprawie.
Nabycie nieruchomości nie mieści się w zakresie kompetencji Wójta Gminy określonych w rozdziale 2 § 4,
uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr X/96/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr
125, poz. 1475), zmienionej uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 października 2011 r. nr
XI/110/2011 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 125, poz. 1476).
W związku z powyższym, a także faktem, że nieodpłatność przekazania wyklucza możliwość zastrzeżenia
jakiegokolwiek ekwiwalentu, a nawet obciążenia, uchwałę opartą o zastosowanie art.9021 Kodeksu
Cywilnego, regulującego zobowiązanie właściciela do nieodpłatnego przeniesienia na Gminę własności
nieruchomości przez umowę przekazania nieruchomości – należy uznać za uzasadnioną.
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Projekt

z dnia  27 października 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI//2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę „Jana Pawła II” ulicy położonej w Kup, prostopadłej do ulicy 1 Maja, oznaczonej 
jako działki o numerach: 248/65 i 294/65 arkusz mapy 10, stanowiące własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla 
których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00133659/0.

2. Położenie ulicy określa mapka będąca załącznikiem graficznym do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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