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UCHWAŁA NR XXXIX/       /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 r., 
poz. 1372 z późń. zm.) i art. 212 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021 wprowadza się zmiany po stronie przychodów 
i rozchodów 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. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/       /2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Przychody 
§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 0,00 281 634,00 

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 291 298,00 0,00 
Razem 291 298,00 281 634,00 

      
      

Rozchody 
§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej 9 664,00 0,00 

Razem 9 664,00 0,00 
      
      

Przychody  
Przeniesienie przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem  
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z uwagi na 
przesunięcie terminu spłaty na rok 2022 udzielonej w 2020 roku pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu 
Wielkim na realizację zadania pn.: "Zwiększenie dostępu mieszkańców do oferty kulturalnej poprzez przebudowę 
świetlicy wiejskiej w Chróścicach” - 281 634,00 zł. 

      
Rozchody 

Udzielenie pożyczki długoterminowej na wykonanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim na realizację operacji pn.:”Zwiększenie dostępu 
mieszkańców do oferty kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Chróścicach" - 9 664,00 zł - zamiana z 
pożyczki krótkoterminowej na długoterminową, zwiększenie dofinansowania projektu ze względu na zwiększony zakres 
robót budowlanych .  
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