
Projekt

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

UCHWAŁA NR X/          /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 26 września 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 X/ /2019

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 26 września 2019 r.

Dochody bieżące

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750 Administracja publiczna 14 000,00 0,00

75023 Urzędy gmin 14 000,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000,00 0,00
758 Różne rozliczenia 56 000,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 56 000,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 56 000,00 0,00

Razem 70 000,00 0,00

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600 Transport i łączność 0,00 50 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 50 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 50 000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 0,00
750 Administracja publiczna 60 000,00 0,00

75022 Rady gmin 30 000,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 0,00
75023 Urzędy gmin 30 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 0,00

Razem 70 000,00 50 000,00

Wydatki majątkowe

800 Oświata i wychowanie 50 000,00 0,00

80130 Szkoły zawodowe 50 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00

Razem 50 000,00 0,00

Wydatki bieżące/majątkowe
60016-80130 Przeniesienie planu wydatków bieżących rozdziału 60016 do planu wydatków

majątkowych rozdziału 80130 z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w/z
z przeprowadzoną termomodernizacją budynku szkoły w Dobrzeniu Małym. 

70005 Wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem
na drogi gminne.

75022 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie rady gminy -
wypłata diet.

75023 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie analizy finansowej
gminy oraz zakup sprzętu komputerowego.
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Projekt

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

UCHWAŁA NR X/         /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 26 września 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. 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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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 50 044 901,25 45 593 901,25 9 200 000,00 400 000,00 8 147 454,00 5 400 000,00 12 979 740,00 6 787 266,99 4 451 000,00 50 000,00 2 953 000,00

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 57 924 696,25 44 477 396,25 0,00 0,00 x 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 13 447 300,00

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 -7 879 795,00 7 974 783,00 7 637 988,00 7 608 488,00 336 795,00 271 307,00 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 1 116 505,00 9 091 288,00

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% 2,33% 10,63% 12,79% TAK TAK

2020 0,16% 0,16% 0,00 0,16% 7,19% 5,59% 7,74% TAK TAK

2021 0,18% 0,18% 0,00 0,18% 0,17% 3,71% 5,86% TAK TAK

2022 0,37% 0,37% 0,00 0,37% 0,36% 3,23% 3,23% 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 18 197 757,35 4 166 000,00 7 594 132,11 78 442,11 7 515 690,00 160 000,00 11 052 300,00 986 000,00

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
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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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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 669.589,00 zł., w tym:

· zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 669.589,00 zł., w tym:

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, Pismo Krajowego Biura

Wyborczego DOP-801-1/19 – 12.704,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.2.185.2019.JKr – 55,00

zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, Pismo Wojewody Opolskiego

FB.I.3111.1.81.2019.JKr – 145.832,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, Pismo Wojewody Opolskiego

FB.I.3111.2.195.2019.AS – 440.998,00 zł.,

ü wykonanie dochodów ponad założony plan – 70.000,00 zł.;

2) zwiększenia planu wydatków ogółem na rok 2019 o kwotę 669.589 zł., w tym:

· zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.346.589 zł., w tym:

ü przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 12.704,00 zł.,

ü sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

– 55,00 zł.,

ü realizację rządowego programu „Dobry start” – 145.832,00 zł.,

ü realizację świadczenia wychowawczego – 440,998 zł.,

ü remont drogi gminnej ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym – 587.000,00 zł.,

ü wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej oraz przepustów drogi wojewódzkiej ul. Wrocławskiej w Dobrzeniu

Wielkim – 155.000,00 zł.

ü wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi gminne – 10.000,00 zł.,

ü zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie rady gminy – wypłata diet – 30.000,00 zł.,

ü wykonanie analizy finansowej gminy oraz zakup sprzętu komputerowego – 30.000,00 zł.,

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

oświetlenia ulicznego (-)15.000,00 zł.,

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

dodatkowe w/z z przeprowadzoną termomodernizacją budynku szkoły w Dobrzeniu Małym (-)50.000,00 zł.;

· zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę (-)677.000,00 zł., w tym:

ü roboty dodatkowe w/z z przeprowadzoną termomodernizacją budynku szkoły w Dobrzeniu Małym – 50.000,00

zł.,

ü rozbudowę oświetlenia ulicznego – 15.000,00 zł.,

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

remontu drogi gminnej ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym (-)587.000,00 zł.,
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ü wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej oraz przepustów drogi wojewódzkiej ul. Wrocławskiej w Dobrzeniu

Wielkim (-)155.000,00 zł.

Przedstawione zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie

dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 26.09.2019 r. oraz ze zmian

wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.99.2019 z dnia 27.08.2019 r., 0050.1.106.2019 z dnia 30.08.2019

r., 0050.1.113.2019 z dnia 06.09.2019 r., 0050.1.115.2019 z dnia 17.09.2019 r.
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Projekt

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

UCHWAŁA NR X/             /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Dobrzeń Wielki oraz jej 

jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania 
organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Dobrzeń Wielki lub jej 
jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, gdy ulga stanowić będzie taką pomoc oraz organy lub 
osoby uprawnione do udzielania tych ulg, z wyłączeniem należności cywilnoprawnych powstałych w związku 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami, do których stosuje się przepisy art. 55-58 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dłużniku - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, zobowiązane do zapłaty należności pieniężnej na rzecz gminy lub jej 
jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych;

2) wierzycielu - rozumie się przez to gminę lub jej jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 9 pkt 3 i 13 
ustawy o finansach publicznych, w tym urząd;

3) organie uprawnionym - rozumie się przez to organ lub osoby wskazane w uchwale, uprawnione do 
udzielania ulg;

4) gminie - rozumie się przez to Gminę Dobrzeń Wielki;

5) urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

§ 3. Organami uprawnionymi do udzielania ulg są:

1) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, jeżeli kwota należności przypada Gminie Dobrzeń Wielki, w tym Urzędowi 
Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

2) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, o których mowa w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach 
publicznych, innych niż urząd, w zakresie należności przysługujących tym jednostkom, w przypadku, jeżeli 
wartość należności pieniężnej wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi nie przekracza lub jest 
równa kwocie 500,00 zł;

3) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, o których mowa w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach 
publicznych, innych niż urząd, w zakresie należności przysługujących tym jednostkom, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, jeżeli wartość należności pieniężnej wraz z odsetkami 
i innymi należnościami ubocznymi przekracza kwotę 500,00 zł.
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§ 4. Z zastrzeżeniem art. 59a ust. 2 ustawy o finansach publicznych, nie dochodzi się należności 
o charakterze cywilnoprawnym przypadających wierzycielowi, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 
100,00 zł., przy czym kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają 
kumulacji.

§ 5. 1. Należności mogą być z urzędu umarzane w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający 
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku 
domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności 
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi interes publiczny.

2. W przypadku wszczęcia postepowania z urzędu w przedmiocie umorzenia w całości należności właściwy 
organ uprawniony dokonuje ustalenia zaistniałej przesłanki warunkującej umorzenie tej należności na 
podstawie posiadanej dokumentacji.

§ 6. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, należności 
cywilnoprawne przypadające wierzycielowi, na wniosek dłużnika mogą być umarzane w całości lub w części, 
lub terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na 
zasadach określonych w uchwale.

2. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności, dłużnik składa organowi uprawnionemu.

3. Wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie należności powinien być należycie umotywowany 
i udokumentowany, w związku z tym winien zawierać:

1) sprecyzowanie i szczegółowe uzasadnienie wniosku o udzielenie ulgi - wskazujące na okoliczności, 
o których mowa w § 6 ust. 1;

2) oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały - dla osób 
fizycznych wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności w nim wymienione;

3) oświadczenie o stanie majątkowym, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały - dla dłużnika będącego 
przedsiębiorcą, wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności w nim wymienione oraz 
dokumentami, o których mowa w § 10 ust. 2;

4) wskazanie rodzaju wnioskowanej ulgi;

5) wskazanie własnych propozycji w sprawie wnioskowanej ulgi, w szczególności: kwoty umorzenia, daty 
odroczenia terminu spłaty należności lub proponowaną ilość i wielkość poszczególnych rat oraz terminy ich 
płatności.

3. Okres odroczenia terminu płatności należności oraz okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może 
przekroczyć 36 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin odroczenia płatności oraz okres spłaty 
należności rozłożonej na raty może być udzielony na okres dłuższy niż 36 miesięcy.

4. W przypadku gdy oprócz dłużnika zobowiązane są solidarnie inne osoby, rozłożenie na raty lub 
odroczenie terminu spłaty należności może nastąpić na wniosek jednego z dłużników solidarnych, pod 
warunkiem, że zobowiąże się on spłacić całość należności.

5. W przypadku, gdy oprócz dłużnika zobowiązane są inne osoby, umorzenie należności może nastąpić 
wówczas, gdy wszyscy zobowiązani spełnią warunki umorzenia, o których mowa w ust. 1.
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6. W przypadku stwierdzenia w postępowaniu wyjaśniającym, że złożony wniosek zawiera braki formalne 
lub, że załączone do wniosku dokumenty są niewystarczające dla przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego, a także ustalenia istnienia, bądź nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony 
wzywa dłużnika do ich przedłożenia lub uzupełnienia, określając termin, w którym należy dostarczyć 
wymagane dokumenty.

7. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, wniosek dłużnika 
pozostawia się bez rozpatrzenia, bez konieczności powiadamiania o tym dłużnika odrębnym pismem.

§ 7. 1. Umorzenie należności głównej skutkuje również umorzeniem należnych odsetek i należności 
ubocznych.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku umorzeniu podlegają 
odsetki za zwłokę.

§ 8. 1. W przypadku udzielenia ulgi w formie odroczenia terminu spłaty należności lub rozłożenia 
należności na raty, terminem zapłaty staje się dzień, w którym zgodnie z zawartym porozumieniem powinna 
nastąpić zapłata należności.

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek 
ustawowych za okres od dnia udzielenia ulgi do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający 
ulgę.

3. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego 
terminu zapłaty, w przypadku, gdy dłużnik nie spłaci należności w odroczonym terminie lub nie spłaci 
którejkolwiek z rat w ustalonym terminie lub wysokości.

§ 9. 1. Udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej, tj. umorzenie należności, odroczenie terminu 
spłaty całości lub części należności, rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje 
w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego:

1) w przypadku umorzenia należności cywilnoprawnych - w formie jednostronnego oświadczenia woli organu 
uprawnionego do udzielenia ulgi;

2) w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty należności o charakterze cywilnoprawnym - 
w formie porozumienia zawartego pomiędzy dłużnikiem, a organem uprawnionym do udzielenia ulgi.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie pisemnej, w drodze jednostronnego oświadczenia woli 
wierzyciela.

§ 10. 1. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 oraz w § 6 ust. 1 uchwały, organ uprawniony 
może udzielać dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych 
poprzez ich umorzenie, odroczenie terminu spłaty oraz rozłożenie na raty, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis.

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zamierzający skorzystać z pomocy na podstawie uchwały 
jest zobowiązany do złożenia stosownych dokumentów:

1) wszystkich zaświadczeń albo oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2, niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3. Na wniosek organu uprawnionego, dłużnik korzystający z pomocy de minimis zobowiązany jest do 
przedłożenia w określonym terminie dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz 
prawidłowego udzielenia pomocy.
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4. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie 
uchwały, nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której mowa 
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

5. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis w ramach uchwały zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia organu uprawnionego o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis w terminie 7 dni od 
zaistnienia tego faktu.

§ 11. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, o których mowa w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach 
publicznych, przedstawiają Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki informację dotyczącą udzielonych ulg w spłacie 
należności pieniężnych według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie 20 dni po 
zakończeniu roku kalendarzowego.

§ 12. Traci moc uchwała nr XLVI/349/10 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2010 r. 
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrzeń Wielki i jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 86, poz. 1019).

§ 13. Wnioski o udzielenie ulg nierozpoznane do dnia wejście w życie tej uchwały podlegają rozpoznaniu 
w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia  

 

……………………………………    ………………………………………. 

Imię i nazwisko                                                                                               Miejscowość, data 

 

…………………………………… 

Adres 

 

…………………………………… 

tel. kontaktowy/adres e-mail 

 

…………………………………… 

PESEL/NIP 

 

(Dane osoby składającej wniosek) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM I RODZINNYM 

 

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia …………….. w sprawie udzielenia ulgi w spłacie 

zobowiązań cywilnoprawnych z tytułu ………………………………………………………………                            

Rodzaj wnioskowanej ulgi………………………………………………………………………………..                            

oświadczam, co następuje 

I. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko Wiek 
Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy, prowadzonej 

działalności gospodarczej, nazwa 

szkoły, uczelni 

1. (Dłużnik)    

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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II. Aktualna sytuacja ekonomiczna 

1. Struktura dochodów: 

a) łączny miesięczny stały dochód netto osób wspólnie zamieszkujących (za miesiąc poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku):……………………………………………………….…………………zł. 

b) dodatkowe dochody: 

- z tytułu umów zlecenia , o dzieło itp…………………………………………………………………zł. 

- alimenty………………………………………………………………………………..…..…………zł. 

- stypendium……………………………………………………………………………………………zł. 

- z tytułu najmu i dzierżawy……………………………………………………………………………zł. 

- pozostałe dochody (podać jakie?)…………………...…………………………..……………...……zł. 

c) miesięczny dochód na osobę (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku)……………………………………………………………………………………………zł. 

d) wartość posiadanych papierów wartościowych (akcji, obligacji)………………………….………zł. 

e) wartość terminowych lokat bankowych……………………………………………………………zł. 

f) środki zgromadzone na rachunkach bankowych (na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc 

złożenia wniosku)………………………………………………………………….......……………zł. 

g) inne (podać jakie?)…………………………………………………………………………………zł. 

 

2. Struktura miesięcznych wydatków: 

a) Wydatki mieszkaniowe (opłaty z tytułu czynszu, media, itp. – wskazać kwotę poszczególnego 

wydatku – za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

b) inne wydatki, związane z utrzymaniem domu, mieszkania, (podać jakie wraz z kwotą 

poszczególnego wydatku za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)……………………..…. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

c) przyznany dodatek mieszkaniowy (podać kwotę)………………….………………………………zł. 

d) miesięczna rata kredytu mieszkaniowego (zakup, budowę domu)…………………………………zł. 

e) wydatki na naukę w placówkach oświatowych niepublicznych……………...…………………….zł. 
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f) spłata kredytów i pożyczek, w tym spłaty ratalne (nazwa banku, wysokość kredytu, ostateczny 

termin spłaty, wysokość miesięcznych rat, cel pobrania)…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........ 

3. Sytuacja mieszkaniowa: 

a) warunki mieszkaniowe (prawo własności lokalu mieszkaniowego, domu, 

najem)………………………………………………………………………………………………… 

b) powierzchnia użytkowa domu/mieszkania…………………….m
2
, działki………….……………m

2
 

c) liczba pokoi łącznie z kuchnią……………………………………………………………………… 

4. Sytuacja materialna wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym: 

a) posiadany majątek nieruchomy (położenie, krótki opis, rodzaj własności, nr księgi wieczystej, 

szacunkowa wartość)………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

b) obciążenia hipoteczne (wartość oraz wierzyciel)…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

c) posiadane pojazdy (marka, rok produkcji, nr rej., obciążenia kredytowe zw. z pojazdem, 

szacunkowa wartość)…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

d) posiadane gospodarstwo rolne: 

 - powierzchnia ogółem…………………………ha, typ gospodarstwa……………………………..... 

 - rodzaj upraw i areał upraw………………………………………………………………………...... 

 - zabudowania gospodarcze (rok budowy, powierzchnia, przybliżona wartość)…………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 - posiadane maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu (rok produkcji, wartość)…………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....... 

 - stan inwentarza żywego (rodzaj i ilość)…………………………………………………………...... 
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 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Zdarzenia losowe, mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy  

(proszę o wskazanie zdarzeń, mających potwierdzić zaistniałą trudną sytuację dłużnika, tj. 

choroby, niepełnosprawności, klęski żywiołowe, itp.) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

6. Inne oświadczenia złożone przez wnioskodawcę 

- korzystanie w pomocy społecznej (z jakiego tytułu, wartość miesięczna świadczenia).................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

- korzystanie z funduszy Urzędu Pracy (z jakiego tytułu, wartość miesięczna świadczenia)….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

- systemy wsparcia finansowego i materialnego (wskazać osobę, grupę, instytucję)……………… 

……………………………………………………………………………………………………....... 

- określenie charakteru i przyczyny w trudności uregulowania zadłużenia z tytułu należności 

cywilnoprawnych (proszę wskazać charakter trudności, czym zostały spowodowane, przewidywany 

termin zakończenia problemów)……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

- źródło środków finansowych przeznaczonych na spłatę zaległości oraz proponowana ilość rat, 

terminy płatności bądź wysokości rat, termin odroczenia……………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

- pozostałe informacje istotne dla wniosku…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...  

 

 

 

         ……………………………… 

         (data, podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia  

 

……………………………………    ………………………………………. 

Imię i nazwisko                                                                                               Miejscowość, data 

 

…………………………………… 

Adres siedziby 

 

…………………………………… 

tel. kontaktowy/adres e-mail 

 

…………………………………… 

PESEL/NIP 

 

(Dane osoby składającej wniosek) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM  

 

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/ osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej
*
(niepotrzebne skreślić)   

 

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia …………….. w sprawie udzielenia ulgi w spłacie 

zobowiązań cywilnoprawnych z tytułu ……………………………………………………………… 

Rodzaj wnioskowanej ulgi………………………………………………………………………………..                            

 

oświadczam, co następuje 

 

1. Przyczyna powstania zaległości: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

2. Opis prowadzonej działalności: 

- data rozpoczęcia działalności………………………………………………………………………… 

- przedmiot działalności………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- adres/-y prowadzonej działalności……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- forma opodatkowania………………………………………………………………………………… 

3. Aktualna sytuacja ekonomiczna: 

Id: 95B77019-EBC6-4C66-8A07-56D3387D86C6. Projekt Strona 1



a) wysokość dochodów netto miesięcznie (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą): 

………………………………………………………………………………………………………... 

b) wysokość dochodów netto miesięcznie innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą): 

……………………………………………………………………………………………………… 

(ze stosunku pracy) 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

(z gospodarstwa rolnego, inne) 

 

c) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (dotyczy osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą) – proszę wymienić, z podaniem stopnia pokrewieństwa 

oraz z podziałem na osoby dorosłe i dzieci uczące się 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Sytuacja mieszkaniowa: 

a) warunki mieszkaniowe (prawo własności lokalu mieszkaniowego, domu, 

najem)………………………………………………………………………………………………… 

b) powierzchnia użytkowa domu/mieszkania…………………….m
2
, działki………….……………m

2
 

c) liczba pokoi łącznie z kuchnią……………………………………………………………………… 

5. Sytuacja materialna wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym: 

a) posiadany majątek nieruchomy (położenie, krótki opis, rodzaj własności, nr księgi wieczystej, 

szacunkowa wartość)………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

b) obciążenia hipoteczne (wartość oraz wierzyciel)…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

c) posiadane pojazdy (marka, rok produkcji, nr rej., obciążenia kredytowe zw. z pojazdem, 

szacunkowa wartość)…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

d) posiadane gospodarstwo rolne: 

 - powierzchnia ogółem…………………………ha, typ gospodarstwa……………………………..... 
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 - rodzaj upraw i areał upraw………………………………………………………………………...... 

 - zabudowania gospodarcze (rok budowy, powierzchnia, przybliżona wartość)…………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 - posiadane maszyny i urządzenia, rolnicze środki transportu (rok produkcji, wartość)…………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....... 

 - stan inwentarza żywego (rodzaj i ilość)…………………………………………………………...... 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Zdarzenia losowe, mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy  

(proszę o wskazanie zdarzeń, mających potwierdzić zaistniałą trudną sytuację dłużnika, tj. 

choroby, niepełnosprawności, klęski żywiołowe, itp.) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

7. Posiadane środki trwałe:………………………………………………………………………… 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

8. Posiadane zobowiązania (podać nazwę jednostki, tytuł zaległości oraz jej kwotę): 

 - wobec Budżetu Państwa, tj. zaległości podatkowe, ZUS itp……………………………………… 
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 ……………………………………………………………………………………………………… 

 - wobec dostawców…………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 - wobec banków……………………………………………………….……………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 - inne (podać jakie?)……………………………………………………….…………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 - posiadane wierzytelności…………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

- inne informacje dot. prowadzonej działalności gospodarczej, istotne dla sprawy (np. terminy 

płatności)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

IV. Inne oświadczenia złożone przez wnioskodawcę 

- korzystanie w pomocy społecznej (z jakiego tytułu, wartość miesięczna świadczenia).................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

- korzystanie z funduszy Urzędu Pracy (z jakiego tytułu, wartość miesięczna świadczenia)….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

- systemy wsparcia finansowego i materialnego (wskazać osobę, grupę, instytucję)……………… 

……………………………………………………………………………………………………....... 

- określenie charakteru i przyczyny w trudności uregulowania zadłużenia z tytułu należności 

cywilnoprawnych (proszę wskazać charakter trudności, czym zostały spowodowane, przewidywany 

termin zakończenia problemów)……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

- źródło środków finansowych przeznaczonych na spłatę zaległości oraz proponowana ilość rat, 

terminy płatności bądź wysokości rat, termin odroczenia……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

- pozostałe informacje istotne dla wniosku…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...  
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         ……………………………… 

         (data, podpis wnioskodawcy) 
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Projekt

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

UCHWAŁA NR X/     /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę  nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego 

przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych 

szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506: zm: poz 1309) oraz asrt.30 ust.6 i 6a i art.49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - karta 
Nauczyciela (tekst jedn.: dz. U. z 2018r. poz. 967: zm.: Dz. U. z 2017r. poz 2203; z 2018r. poz 2245; z 2019r. poz 
703, poz 1287) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do uchwały nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 stycznia 2017r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli 
zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa 
Opolskiego z 2017r. poz. 382) wprowadza się następujące zmiany:

1) . przepis § 11, który otrzymuje brzmienie:

§ 11. Wysokość dodatków funkcyjnych przyznawanych na okres nie dłuższy, niż okres roku szkolnego określa 
kwotowo tabela:

Lp. Typy placówek i funkcja Wysokość dodatku 
funkcyjnego

1. Szkoły, Zespoły Szkolno-Przedszkolne:
a) dyrektor szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego:
– 12 oddziałów od 300 zł do 1.000 zł
– od 13 - 20 oddziałów od 400 zł do 1.200 zł
– powyżej 20 oddziałów od 900 zł do 1.500 zł
b) wicedyrektor od 200 zł do 700 zł
c) wicedyrektor ds. przedszkolnych od 200 zł do 500 zł
d) nauczyciel, któremu powierzono inne niż dyrektor i wicedyrektor 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie:
- kierownik praktycznej nauki zawodu od 100 zł do 300 zł
- kierownik świetlicy od 100 zł do 200 zł
e) nauczyciel wychowawca: 300zł
f) nauczyciel pełniący funkcję opiekuna stażu:
- nad jednym nauczycielem 80 zł
- nad dwojgiem i więcej nauczycielami 100 zł
g) nauczyciel pełniący funkcję doradcy metodycznego od 100 zł do 400 zł

2. Przedszkola:
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a) dyrektor przedszkola:
– do dwóch oddziałów, czynnego ponad 5 godzin od 200 zł do 500 zł
– powyżej dwóch oddziałów, czynnego ponad 5 godzin od 400 zł do 900 zł
b) wicedyrektor: od 200 zł do 500 zł
c) nauczyciel wychowawca: 200-300 zł
d) nauczyciel pełniący funkcję opiekuna stażu:
- nad jednym nauczycielem 80 zł
- nad dwojgiem i więcej nauczycielami 100 zł

3. Szkoła lub przedszkole - inne funkcje przewidziane w statucie szkoły lub 
przedszkola

od 100 zł do 200 zł

2) . Rozdział 7. - Dodatek mieszkaniowy - traci moc. 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

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

UCHWAŁA NR X/     /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskiemu w sprawie 
prowadzenia zadania związanego z dokształcaniem uczniów Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

Branżowej Szkoły I-go stopnia siedzibą w Dobrzeniu Małym

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
8 kwietnia 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) 
uchwala się, co następuje;

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie zasad prowadzenia 
zadania związanego z dokształcaniem uczniów Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Branżowej Szkoły I-go 
stopnia z siedzibą w Dobrzeniu Małym, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 
1 niniejszej uchwały. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  12 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR X/    /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 26 września 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 (teks 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 
Gminyw 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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Projekt

z dnia  12 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 
zm. poz.1696) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Pana Piotra Szlapy, powierza się reprezentowanie Gminy 
Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 
Panu Piotrowi Jonkowi.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie 
powierzenia reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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