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z dnia  19 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/      /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/165/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 r. poz. 460). 

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

§ 4. 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

Roman Kołbuc
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Załącznik do uchwały Nr VIII/     /2019 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 27 czerwca 2019r 

 

 

REGULAMIN DOSTARECZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.  1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Dobrzeń Wielki. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz 

odbiorców usług.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1152; zm.: poz. 1629). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie 

mają znaczenie wskazane w ustawie. 

 

 

Rozdział 2 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków ma obowiązek: 

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:  

a) realizacji dostaw wody w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz 6,0 m3 na rok i pod 

odpowiednim ciśnieniem nie mniejszym niż 0,2MPa,  

b) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach 

nieprzekraczających wymienionych wartości: żelazo: 200 µg/l, mangan: 50 µg/l, amonowy jon: 

0,50 mg/l, azotany: 50 mg/l, azotyny: 0,50 mg/l, odczyn: 6,5 - 9,5 pH; 

c) odbioru minimalnej ilości ścieków nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz  6,0 m3 na rok, 

d) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny; 

2) zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym  

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz przyjąć do sieci kanalizacyjnej ścieki o 

stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; 

3) dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy,  

o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa,  

w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem; 

4) odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według 

zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą  

i niniejszym regulaminem; 
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5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi; 

6) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne; 

7) zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych  

i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i 

jakości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; 

8) dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w 

jego własnością; 

9) na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego 

przez Okręgowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku 

stwierdzenia przez ten Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy  

i wymiany. 

 

Rozdział 3 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 4.  1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej 

umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 

2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje niezwłocznie po złożeniu przez niego 

wniosku o zawarcie umowy, nie później, niż w terminie 30 dni.  

3. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na 

pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.  

4. Wniosek o zawarcie umowy powinien w szczególności określać:  

1) imię, nazwisko (lub nazwę) lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi 

działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy; 

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę; 

3) oświadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody; 

4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków; 

5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę; 

6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez 

wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne), 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom 

informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności 

przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz 

o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem 
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przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od 

takiej umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach 

konsumenta (tekst jedn.: z 2019r. poz. 134; zm.: poz. 730). 

 

Rozdział 4 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

§ 5. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie 

ścieków stanowią: aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków, a także faktyczna ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio faktyczna 

ilość odprowadzonych ścieków.  

2. W razie braku możliwości odczytu wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do 

nieruchomości oraz ilość odebranych ścieków ustala się w oparciu o średnie zużycie wody w 

okresie poprzedzających 3 miesięcy, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia 

wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody 

w roku ubiegłym i liczby miesięcy, w których odczyt był niemożliwy. 

3. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się 

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie ustawy. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków 

ustala się na podstawie umowy, o której mowa w postanowieniu § 4 ust. 1, jako równą ilości 

wody pobranej lub określonej w umowie. 

4. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.  

5. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie 

określonym w fakturze. 

 

Rozdział 5 

Warunki przyłączania do sieci  

§ 6. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:  

1) oznaczenie wnioskodawcy wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą; 

2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych; 

3) określenie wielkości przewidywanego poboru wody; 

4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku 

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz 

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających; 

5) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane 

ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a 

także przeznaczenia; 

6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków. 
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3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci  

i przekazuje je wnioskodawcy nie później, niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.  

4. Warunki, o których mowa w ust. 3 określają co najmniej: 

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie; 

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania 

wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; 

3) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości; 

4) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość; 

5) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot 

ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza; 

6) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata. 

 

Rozdział 6 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych 

§ 7. 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają realizowane przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a dostęp do usług przedsiębiorstwa wyznaczają 

techniczne możliwości istniejących urządzeń: ich stan techniczny, przepustowość i lokalizacja 

nieruchomości.  

2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych: 

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD; 

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy 

wyposażyć w skrzynkę uliczną; 

3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienie przewodów w gruncie 

należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą; 

4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV; 

5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy 

przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini 

przepompownie, rozdrabniarki. 

3. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić: 

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą; 

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub 

zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku 

w kierunku spływu; 

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym. 

2. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości 

do sieci zgodnie z ust. 1, jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się  
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o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci. 

§ 8. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia 

wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie 

warunków przyłączenia do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.  

 

Rozdział 7 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru 

wykonanego przyłącza 

§ 9. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności 

wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia. 

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są 

przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego 

zgłoszenia odbiorcy złożonego w przedsiębiorstwie z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem. 

3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), 

podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem). 

4. Wszelkie odbiory (częściowe, końcowe i prac ulegających zakryciu) będą stwierdzone 

protokołem odbioru. 

5. Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny,  

w zakresie wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w dwóch 

egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej. 

 

Rozdział 8  

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 10. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie 

wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek: 

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie 

internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to 

możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci  

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,  

2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw  

w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług  

o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo 

przyjęty sposób, 

3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia 

usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,  
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4) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas 

przywrócenia ciągłości świadczonych usług.  

§ 11. 1. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie 

internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze 

przed planowaną przerwą w świadczeniu usług. 

 

Rozdział 9 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany 

informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu 

ścieków 

§ 12. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do obsługi odbiorców 

usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowania ich o 

obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także 

przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym 

o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie 

i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów. 

§ 13. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia aby w siedzibie 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej były 

udostępnione informacje zawierające co najmniej:  

1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz 

podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania  

i rozpatrywania reklamacji; 

2) dane umożliwiające kontakt; 

3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji. 

§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia aby w jego siedzibie lub na jego 

stronie internetowej udostępnione były następujące: 

1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:  

a) taryfa, 

b) niniejszy regulamin,  

c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z 

aktami wykonawczymi; 

2) informacje dotyczące: 

a) szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia 

dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe 

jest zawarcie umów, 

b) procedury reklamacyjnej,  

c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie: 

− odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  
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− odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy 

przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do 

sieci. 

§ 15. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo 

wnoszenia do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących 

świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.  

2. Reklamacje powinny zawierać:  

1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,  

2) przedmiot reklamacji,  

3) uzasadnienie,  

4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia 

zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustawą, 

spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot 

zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu. 

 

Rozdział 10  

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 16. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki ochrony przeciwpożarowej.  

 

Rozdział 11 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy 

Województwa Opolskiego. 

§ 18. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XVII/165/2012 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. 

Województwa Opolskiego z 2012r. poz. 460). 
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Projekt

z dnia  19 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/     /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., 
poz. 506 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. 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 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.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Załącznik do uchwały Nr VIII/ /2019

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dochody majątkowe

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600 Transport i łączność 365 000,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 365 000,00 0,00

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, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625

365 000,00 0,00

Razem 365 000,00 0,00

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750 Administracja publiczna 250 000,00 0,00

75023 Urzędy gmin 250 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 250 000,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 000,00 0,00
710 Działalność usługowa 55 000,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 55 000,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 000,00 0,00

Razem 305 000,00 0,00

Wydatki majątkowe

926 Kultura fizyczna 60 000,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 60 000,00 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

60 000,00 0,00

Razem 60 000,00 0,00

Wydatki bieżące
75023 Zwiększenie planu dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu

w/z z planowaną regulacją płac od 01.08.2019 r. - 126 000,00 oraz z tyt. odpraw
emerytalnych pracowników przechodzących na emeryturę i nagród jubileuszowych -
124 000,00.

71004 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:
1) wznowienie prac nad studium zagospodarowania przestrzennego gminy - 24 000,00
2) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji - 5 000,00
3) zakup oprogramowania do elektronicznej obsługi planów zagospodarowania
przestrzennego - 17 000,00
4) wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej - 10 000,00

Wydatki majątkowe
92601 Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Dobrzeniu Wielkim.
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Projekt

z dnia  19 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/        /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 27 czerwca 2019 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 
(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. pn. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 
2017 r. 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

Roman Kołbuc
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Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie
dochody z tytułu  

udziału we 
wpływach z  

podatku 
dochodowego od  
osób fizycznych

dochody z tytułu  
udziału we 
wpływach z  

podatku 
dochodowego od  
osób prawnych

z podatku od 
nieruchomości

z subwencji  
ogólnej

z tytułu dotacji i  
środków 

przeznaczonych  
na cele bieżące

z tytułu dotacji  
oraz środków 

przeznaczonych  
na inwestycje

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Dochody ogółem x Dochody bieżące x

Podatki i opłaty 3) Dochody 

majątkowe x

ze sprzedaży 

majątku x

2019 47 607 488,67 44 643 488,67 9 200 000,00 400 000,00 8 147 454,00 5 400 000,00 12 979 740,00 6 688 409,00 2 964 000,00 50 000,00 2 905 000,00

2020 44 650 000,00 44 600 000,00 9 200 000,00 400 000,00 8 200 000,00 5 480 000,00 12 979 740,00 6 664 700,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2021 38 650 000,00 38 600 000,00 9 200 000,00 400 000,00 8 200 000,00 5 490 000,00 12 979 740,00 664 700,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2022 38 650 000,00 38 600 000,00 9 200 000,00 400 000,00 8 200 000,00 5 490 000,00 12 979 740,00 664 700,00 50 000,00 50 000,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.    
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x
z tytułu poręczeń i 

gwarancji x

gwarancje i 
poręczenia 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

na spłatę przejętych 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przekształconego na 

zasadach określonych 
w przepisach  o 

działalności 
leczniczej, w 

wysokości w jakiej nie 
podlegają 

sfinansowaniu dotacją 

z budżetu państwa 
4)

wydatki na obsługę 

długu x odsetki i dyskonto 
określone w art. 

243 ust. 1 ustawy x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 

243 ustawy, w 
terminie nie dłuższym 

niż 90 dni po 
zakończeniu 

programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu 

refundacji z tych 
środków (bez odsetek 

i dyskonta od 
zobowiązań na wkład 

krajowy) 
x

odsetki i dyskonto 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 
243 ustawy, z tytułu 

zobowiązań  
zaciągniętych na 

wkład krajowy 
x

Wydatki 

majątkowex

2019 53 932 583,67 42 725 283,67 0,00 0,00 x 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 11 207 300,00

2020 44 614 012,00 41 440 000,00 0,00 0,00 x 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 3 174 012,00

2021 38 584 512,00 38 584 512,00 0,00 0,00 x 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

2022 38 509 668,20 38 509 668,20 0,00 0,00 x 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  
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Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:w tym: w tym: w tym:

Wynik budżetu x Przychody 

budżetux

Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych x

na pokrycie 

deficytu budżetu x

Wolne środki, o 
których mowa w 

art. 217 ust.2 pkt 6 

ustawy x

na pokrycie deficytu 

budżetu x
na pokrycie 

deficytu budżetu x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

Kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 

wartościowych x

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu  5) x

2019 -6 325 095,00 6 420 083,00 6 083 288,00 6 053 788,00 336 795,00 271 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 35 988,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 500,00 0,00

2021 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 
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Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody  
niezwiązane ze  

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Rozchody 

budżetu x

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 
pożyczek oraz 

wykup papierów 

wartościowych x

łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3a ustawyx

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń innych niż 
określone w art. 

243 ustawy 6) x

Kwota 
zobowiązań  

wynikających z  
przejęcia przez  

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego  
zobowiązań po  
likwidowanych i  

przekształcanych  
jednostkach 

zaliczanych do  
sektora  finansów  

publicznych

Różnica między  
dochodami 
bieżącymi a   
wydatkami 
bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków  
bieżących, o której mowa w art. 242  

ustawy

Kwtota długu x

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki 7), a 
wydatkami 
bieżącymi, 

pomniejszonymi 8)

o wydatki 

6 7 8.1 8.2

2019 94 988,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 500,00 271 307,80 0,00 1 918 205,00 8 338 288,00

2020 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 819,80 0,00 3 160 000,00 3 160 000,00

2021 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 331,80 0,00 15 488,00 15 488,00

2022 140 331,80 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 331,80 90 331,80

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
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Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego i bez 

uwzględnienia 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rok
x

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rok
x

Kwota zobowiązań 
związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

przypadających do 
spłaty w danym roku 

budżetowym, 
podlegająca 

doliczeniu zgodnie z 

art. 244 ustawy 
x

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

po uwzględnieniu 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rok
x

Wskaźnik dochodów 
bieżących 

powiększonych o 
dochody ze sprzedaży 

majątku oraz 
pomniejszonych o 

wydatki bieżące, do 
dochodów budżetu, 
ustalony dla danego 

roku (wskaźnik 

jednoroczny) 
x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

9)
, obliczony w 

oparciu o plan 3 
kwartału roku 

poprzedzającego 
pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) 
x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) 
x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o plan 3 kwartałów 
roku poprzedzającego 

rok budżetowy 
x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o wykonanie roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy 
x

2019 0,15% 0,15% 0,00 0,15% 4,13% 10,63% 12,79% TAK TAK

2020 0,16% 0,16% 0,00 0,16% 7,19% 6,19% 8,34% TAK TAK

2021 0,18% 0,18% 0,00 0,18% 0,17% 4,31% 6,46% TAK TAK

2022 0,37% 0,37% 0,00 0,37% 0,36% 3,83% 3,83% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
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Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów,  
pożyczek i wykup  

papierów 
wartościowych  

10.1

Wydatki bieżące  
na 

wynagrodzenia i  
składki od nich  

naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte 
limitem, o którym  
mowa w art. 226  

ust. 3 pkt 4 
ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki 
majątkowe w 
formie dotacji  

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

w tym na:

Przeznaczenie 
prognozowanej 

nadwyżki 

budżetowej 10)

Wydatki związane z 
funkcjonowaniem 
organów jednostki 

samorządu 

terytorialnego 11)

Wydatki 
inwestycyjne 

kontynuowane 12)

Nowe wydatki 

inwestycyjne 13)

2019 0,00 0,00 17 716 890,00 3 651 000,00 7 594 132,11 78 442,11 7 515 690,00 160 000,00 9 336 000,00 986 000,00

2020 35 988,00 35 988,00 17 800 000,00 3 660 000,00 7 387,38 7 387,38 0,00 0,00 3 144 512,00 0,00

2021 65 488,00 65 488,00 17 800 000,00 3 660 000,00 1 717,08 1 717,08 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 140 331,80 17 800 000,00 3 660 000,00 964,32 964,32 0,00 0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   
    (rozdziały od 75017 do 75023). 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
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Wyszczególnienie

Lp

 Dochody bieżące   
na programy,  
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

 Dochody 
majątkowe  na 

programy, 
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.2

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy

12.2.1

środki określone  
w art. 5 ust. 1 pkt  

2 ustawy 
wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.2.1.1

 Wydatki bieżące  
na programy,  
projekty lub  

zadania 
finansowane z  

udziałem 
środków, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

12.3

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.3.1

  Wydatki bieżące  
na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów  
z podmiotem 

dysponującym  
środkami, o 

których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:w tym:

w tym: w tym:

w tym:

środki określone w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy wynikające 
wyłącznie z  

zawartych umów na 
realizację 

programu, projektu 

lub zadania 14)

2019 13 300,00 13 300,00 0,00 2 435 000,00 2 435 000,00 0,00 35 700,00 13 300,00 7 400,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  
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Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe 
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o  
których mowa w art.  

5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy

12.4

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe 
na realizację 

programu, projektu  
lub zadania 

wynikające wyłącznie  
z zawartych umów z  

podmiotem 
dysponującym 

środkami, o których  
mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z  
umową na realizację  
programu, projektu  

lub zadania 
finansowanego z 

udziałem środków, o  
których mowa w art.  
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.5

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

12.5.1 12.6

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.6.1

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek,  

emisji papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z umową na  
realizację programu,  
projektu lub zadania 

finansowanego z 
udziałem środków, o  
których mowa w art.  
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.7

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.7.1

w tym:w tym: w tym:w tym:

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z 
zawartą po dniu 1 
stycznia 2013 r. 

umową na realizację 
programu, projektu lub 

zadania 
finansowanego w co 

najmniej 60% 
środkami, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy
15)

2019 3 909 000,00 2 435 000,00 0,00 1 481 400,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 
zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
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Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek,  

emisji papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z zawartą po  
dniu 1 stycznia 2013 

r. umową na 
realizację programu,  
projektu lub zadania 
finansowanego w co  

najmniej 60% 
środkami, o których  
mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 ustawy 

12.8

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań  
wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę samorządu  
terytorialnego 

zobowiązań po 
likwidowanych i  

przekształcanych 
samodzielnych 

zakładach opieki  
zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe 
z tytułu dotacji  

celowej z budżetu  
państwa, o której  
mowa w art. 196  
ustawy z  dnia 15 
kwietnia 2011 r.  o 

działalności 
leczniczej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 217, z 

późn. zm.)

13.2

 Wysokość 
zobowiązań 

podlegających 
umorzeniu, o którym 

mowa w art. 190  
ustawy o działalności  

leczniczej

13.3

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

przekształconego na  
zasadach 

określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.4

 Wydatki na spłatę 
przejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 
likwidowanego na 

zasadach 
określonych w 
przepisach  o 
działalności 
leczniczej

13.5

 Wydatki na spłatę 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przejętych do końca  
2011 r. na podstawie  

przepisów o 
zakładach opieki  

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na 
pokrycie ujemnego 

wyniku finansowego 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego  
wyniku 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9 z 10

Id: 313055D8-ABF7-466F-8B4F-1D0C87430E57. Projekt Strona 9



Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

 Spłaty rat 
kapitałowych oraz 
wykup papierów 
wartościowych, o 
których mowa w 

pkt. 5.1., 
wynikające 

wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już 

zaciągniętych x

  Kwota długu, 
którego planowana 
spłata dokona się z 
wydatków budżetu 

x

   Wydatki 
zmniejszające dług 

x

   spłata 
zobowiązań 

wymagalnych z lat 
poprzednich, 

innych niż w poz. 

14.3.3 x

   związane z 
umowami 

zaliczanymi do 
tytułów dłużnych 
wliczanych do 
państwowego 

długu publicznego 
x

   wypłaty z tytułu 
wymagalnych 

poręczeń i 

gwarancji x

   Wynik operacji 
niekasowych 

wpływających na 
kwotę długu ( m.in. 
umorzenia, różnice 

kursowe) x

2019 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z 
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.   

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
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Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka 

odpowiedzialna lub  
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady  
finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Limit 
zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 8 272 933,14 7 594 132,11 7 387,38 1 717,08 964,32 9 674 064,89

1.a - wydatki bieżące 522 933,14 78 442,11 7 387,38 1 717,08 964,32 525 064,89

1.b - wydatki majątkowe 7 750 000,00 7 515 690,00 0,00 0,00 0,00 9 149 000,00

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa  
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z  
tego:

4 220 045,00 3 944 700,00 0,00 0,00 0,00 4 212 675,00

1.1.1 - wydatki bieżące 311 045,00 35 700,00 0,00 0,00 0,00 303 675,00

1.1.1.1
Przedsięwzięcie 2/2012 - Realizacja Programu Operacyjnego  
Innowacyjna gospodarka "Internet dla dzieci - przeciwdziałanie  
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wlk."

DOBRZEŃ WIELKI 2012 2019 282 745,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 275 375,00

1.1.1.7
Przedsięwzięcie 4/2017 - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3  
RPOP.09.02.02.-16-0020/16 Urząd Gminy 2018 2020 13 300,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 13 300,00

1.1.1.8

Przedsięwzięcie 10/2018 - Wykonanie ocen energetycznych  
budynków/lokali - ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z  
podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem  
odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych

Urząd Gminy 2018 2019 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 3 909 000,00 3 909 000,00 0,00 0,00 0,00 3 909 000,00

1.1.2.1
Przedsięwzięcie 4/2018 - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w  
Dobrzeniu Małym Urząd Gminy 2018 2019 1 317 000,00 1 317 000,00 0,00 0,00 0,00 1 317 000,00

1.1.2.2

Przedsięwzięcie 7/2018 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 - ul.  
Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku  
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 - ul. Namysłowska do  
budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki

Urząd Gminy 2018 2019 1 429 000,00 1 429 000,00 0,00 0,00 0,00 1 429 000,00

1.1.2.3
Przedsięwzięcie 8/2018 - Modernizacja sali widowiskowo - treningowej  
z zapleczem technicznym etap I - Gminny Ośrodek Kultury w  
Dobrzeniu Wielkim

Urząd Gminy 2018 2019 896 000,00 896 000,00 0,00 0,00 0,00 896 000,00

1.1.2.4
Przedsięwzięcie 9/2018 - Przebudowa części pawilonu szatniowego na  
pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach ul. Św. Rocha 26 Urząd Gminy 2018 2019 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 267 000,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 4 052 888,14 3 649 432,11 7 387,38 1 717,08 964,32 5 461 389,89

1.3.1 - wydatki bieżące 211 888,14 42 742,11 7 387,38 1 717,08 964,32 221 389,89

1.3.1.1
Przedsięwzięcie 1/2016 - Dzierżawa biurowego urządzenia  
wielofunkcyjnego Urząd Gminy 2016 2019 11 709,60 1 463,70 0,00 0,00 0,00 14 051,52

1.3.1.5
Przedsięwzięcie 2/2014 - Dzierżawa miejsca na kominie Elektrowni  
Opole do zainstalowania 2 kamer internetowych Urząd Gminy 2014 2019 41 449,77 3 665,28 0,00 0,00 0,00 48 609,60

1.3.1.8
Przedsięwzięcie 5/2016 - Sporządzenie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Chróścice-3

Urząd Gminy 2016 2019 29 520,00 5 904,00 0,00 0,00 0,00 29 520,00

1.3.1.10
Przedsięwzięcie 5/2017 - Opracowanie studium uwarunkowań i  
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Urząd Gminy 2017 2019 59 655,00 14 913,75 0,00 0,00 0,00 59 655,00

Strona 1 z 2

Id: 313055D8-ABF7-466F-8B4F-1D0C87430E57. Projekt Strona 1



L.p. Nazwa i cel
Jednostka 

odpowiedzialna lub  
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady  
finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Limit 
zobowiązań

Od Do

1.3.1.12
Przedsięwzięcie 2/2018 - Usługa monitorowania loklanego systemu  
alarmowego budynek Urzędu Gminy

Urząd Gminy 2018 2020 3 542,40 1 771,20 1 033,20 0,00 0,00 3 542,40

1.3.1.13
Przedsięwzięcie 3/2018 - Konserwacja i serwis techniczny instalacji  
systemu alarmowgo budynku Urzędu Gminy Urząd Gminy 2018 2020 1 377,60 688,80 344,40 0,00 0,00 1 377,60

1.3.1.14
Przedsięwziecie 5/2018 - Kompleksowa obsługa serwisowa  
wielofunkcyjnego urządzenia biurowego Urząd Gminy 2018 2022 5 785,92 1 446,48 1 446,48 1 446,48 964,32 5 785,92

1.3.1.15
Przedsięwzięcie 11/2018 - Opracowanie  i wdrożenie systemu  
transmisj obrad rady gminy wraz z systemem elektronicznego  
głosowania i wspomagania pracy biura rady

Urząd Gminy 2018 2020 37 754,85 3 308,70 3 308,70 0,00 0,00 37 754,85

1.3.1.16
Przedsięwzięcie 7/2016 - Usługa monitorowania lokalnego systemu  
alarmowego budynek sali wiejskiej Chróścice ul. Damrota 21  

Urząd Gminy 2016 2020 5 904,00 1 476,00 984,00 0,00 0,00 5 904,00

1.3.1.17
Przedsięwzięcie 7/2017 - Usługa monitorowania systemu alarmowego  
obiektu sportowego Chróścice ul. św. Rocha 26

Urząd Gminy 2017 2019 4 428,00 738,00 0,00 0,00 0,00 4 428,00

1.3.1.18
Przedsięwzięcie 8/2017 - Konserwacja i serwis techniczny instalacji  
sysytemu alramowego obiekt sportowy Chróścice ul. św. Rocha 26 Urząd Gminy 2017 2019 492,00 123,00 0,00 0,00 0,00 492,00

1.3.1.19
Przedsięwzięcie 9/2017 - Konserwacja i serwis techniczny instalacji  
sysytemu alramowego kontener boisko sportowe Chróścice ul. św.  
Rocha 26

Urząd Gminy 2017 2019 1 968,00 492,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00

1.3.1.20
Przedsięwzięcie 12/2018 - Utrzymanie  i udostępnienie aplikacji  
mobilnej dla Gminy Dobrzeń Wielki Urząd Gminy 2018 2019 4 857,00 4 119,00 0,00 0,00 0,00 4 857,00

1.3.1.21
Przedsięwzięcie 13/2018 - Usługa hostingu inrernetowego - kamera  
komin Elektrownia

Urząd Gminy 2018 2019 2 361,60 2 361,60 0,00 0,00 0,00 2 361,60

1.3.1.22
Przedsięwzięcie 14/2018 - Aktualizacja oprogramowania ewidencji  
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w  
ramach karty stałego kilenta

Urząd Gminy 2018 2022 1 082,40 270,60 270,60 270,60 0,00 1 082,40

1.3.2 - wydatki majątkowe 3 841 000,00 3 606 690,00 0,00 0,00 0,00 5 240 000,00

1.3.2.1
Przedsięwzięcie 1/2018 - Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w  
Dobrzeniu Wielkim Urząd Gminy 2018 2019 3 451 000,00 3 451 000,00 0,00 0,00 0,00 4 850 000,00

1.3.2.2
Przedsięwzięcie 6/2018 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w  
miejscowości Kup w km 00+000 do km 1+350 - dotacja Urząd Gminy 2018 2019 390 000,00 155 690,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00
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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata
2019 - 2022

W Uchwale Nr IV/22/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022 proponowane zmiany dotyczą:

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) zwiększenia planu dochodów ogółem na rok 2019 o kwotę 395.559,40 zł., w tym:

· zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.559,40 zł., w tym:

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, Pismo

Krajowego Biura Wyborczego DOP-803-5/19 – 19.400,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej

Rodziny, Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.3.2019.JK – 35,69 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z rządowego programu „Za

życiem”, Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.2.95.2019.JKr – 4.123,71 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, Pismo Wojewody

Opolskiego FB.I.3111.2.98.2019.JKr – 7.000,00 zł.,

· zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 365.000,00 zł. z tyt. refundacji pozyskanego

dofinansowania ze środków RPOWO na realizację przebudowy dróg gminnych ul. Piaskowej i ul. Cebuli

w Chróścicach wykonanej w 2018 r.;

2) zwiększenia planu wydatków ogółem na rok 2019 o kwotę 395.559,40 zł., w tym:

· zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 329.259,40 zł., w tym:

ü koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 19.400,00 zł.,

ü realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 35,69 zł.,

ü wypłata jednorazowego świadczenia z rządowego programu „Za życiem” – 4.123,71 zł.,

ü dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 7.000,00 zł.,

ü zwiększenie planu dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu – 250.000,00

zł.,

ü zwiększenie planu wydatków dot. planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 55.000,00 zł.

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na

wykonanie montażu tablicy informacyjnej dot. termomodernizacji budynku szkoły w Dobrzeniu Małym

(-) 700,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykup

gruntu na cele inwestycyjne (-)5.600,00 zł.,

· zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 66.300,00 zł., w tym:

ü budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Dobrzeniu Wielkim – 60.000,00 zł.,

ü wykonanie montażu tablicy informacyjnej dot. termomodernizacji budynku szkoły w Dobrzeniu Małym

– 700,00 zł.,

ü wykup gruntu na cele inwestycyjne – 5.600,00 zł.

B. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano zgodnie z zawartymi umowami na ich realizację następujące

Przedsięwzięcia: Nr 2/2014, Nr 1/2018, Nr 2/2018, Nr 3/2018, Nr 12/2018.

Przedstawione zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w
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sprawie dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 27.06.2019 r. oraz

ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.51.2019 z dnia 26.04.2019 r., 0050.1.58.2019 z

dnia 20.05.2019 r., 0050.1.57.2019 z dnia 20.05.2019 r., 0050.1.61.2019 z dnia 31.05.2019 r.
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Projekt

z dnia  18 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/        /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną 
z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  2019 r., 
poz. 506) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., 
poz. 869)  Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 czerwca 2019 r., po 
zapoznaniu się:

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018;

2) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018;

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki za rok 2018;

4) z informacją o stanie majątkowym Gminy Dobrzeń Wielki;

5) z uchwałą Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 czerwca 2019r. 
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki za 2018 rok, 
udziela się Wójtowi GminyDobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem 
budżetu Gminy w roku 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

Id: 14E58B2D-7C13-4D1C-9514-6A44DBDC5C7F. Projekt Strona 1



Projekt

z dnia  18 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/         /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki za rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., 
poz. 506) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., 
poz. 869) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń 
Wielki z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  18 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/...../2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do 
kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. 
U z 2019r. poz. 506) oraz art. 7 ust. 2 i 3 w zw. z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (tekst jedn.: Dz.U z 2018r. poz. 2068; zm.: poz. 12 i poz. 317), w związku z równoczesną 
procedurą w sprawie pozbawienia drogi nr 465 kategorii drogi wojewódzkiej, po zasięgnięciu opinii Zarządu 
Powiatu Opolskiego, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej dotychczasową drogę wojewódzką nr 465 w ciągu ul. 
Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym o długości 0,923 (działki nr 1393/10, 1155/60, 1126/84, 1127/84, 1129/85, 
1131/85, 1134/88, 1137/88, 1140/92, 1142/88, 1145/88, 1147/99, 1150/88 k.m. 3) położoną na terytorium 
Gminy Dobrzeń Wielki.

2. Dla drogi gminnej w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym nr 102521 O ustala się nowy przebieg 
zaliczając do niej działki nr 1393/10, 1155/60, 1126/84, 1127/84, 1129/85, 1131/85, 1134/88, 1137/88, 
1140/92, 1142/88, 1145/88, 1147/99, 1150/88, 1396/10.

3. Nowy przebieg drogi określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
w Dobrzeniu Wielkim oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2020r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Załącznik do uchwały Nr VIII/...../2019

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 27 czerwca 2019 r.
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Projekt

z dnia  17 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/..../2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 27 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę „Brzozowa” ulicy położonej w miejscowości Kup, położonej prostopadle do ulicy 
Polnej, równolegle do ulicy 1 Maja; oznaczonej jako działki numer 1250/20, 1253/20, 1256/19 arkusz mapy 2, 
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.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  17 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/..../2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 27 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 9021 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1025 zm. 1104, 1629, 2073, 2244, 2019 r. poz. 80) 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 oznaczonych jako działki numer 664/101 i 669/101 arkusz 
mapy 2, o łącznej powierzchni 0.0763 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00146239/4.

2. W/w nieruchomości stanowią 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

Roman Kołbuc
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Załącznik do uchwały Nr VIII/..../2019

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 27 czerwca 2019 r.

uzasadnienie uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu 
gminnych nieruchomości

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie niezabudowanych 
nieruchomości drogowych, oznaczonych jako działki numer 664/101 i 669/101, położonych w Dobrzeniu 
Wielkim.

Współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości wystąpili z wnioskiem o jej przejęcie przez Gminę Dobrzeń 
Wielki. Działki te stanowi wewnętrzną drogę, której przebieg nie został w tej funkcji określony ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki te łączy nieruchomość drogowa gminna 
oznaczona jako działka nr 668/101, której przebieg wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Przejmowane nieruchomości oznaczone są symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dobrzeń Wielki pozytywnie 
zaopiniowała wniosek o nieodpłatne przejęcie tych działek.

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  6 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/ ........../2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 27 czerwca 2019 r.

o udzieleniu Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. 
poz. 506) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018 przedstawionego przez Wójta 
oraz po przeprowadzeniu debaty nad tym Raportem udziela się wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobrzeń 
Wielki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.
poz.506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i
strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przedstawił w dniu 31 maja 2019r. Radzie Gminy Dobrzeń Wielki Raport o
stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018, zwany dalej Raportem.

Na sesji w dniu 27 czerwca 2019r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki rozpatrywała Raport i przeprowadzona
została debata nad Raportem, w której wzięli udział mieszkańcy Gminy w liczbie …… . Rada Gminy
Dobrzeń Wielki, biorąc pod uwagę treść Raportu, przebieg debaty nad Raportem oraz informacje uzyskane
w toku tej debaty, postanawia udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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