
Projekt

z dnia  20 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/             /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie 
Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017) z kwoty 58,46 zł za 
1 dt do kwoty 50,00 zł za 1dt, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2020 na terenie 
Gminy Dobrzeń Wielki.

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

Id: 6DBA23CD-7968-4459-AE65-E22F7E65A7EF. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających

kwartał poprzedzający rok podatkowy. Stawka podatku rolnego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha

przeliczeniowego w przypadku gospodarstw rolnych lub 5 q żyta od 1 ha gruntów w przypadku pozostałych gruntów

rolnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2019 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 58,46 za

1 dt (kwintal) (M. P. z 2019 r. poz. 1017), co stanowi wzrost do roku poprzedniego o ≈7,54%.

Proponuje się obniżenie ustawowej ceny za 1 dt żyta, do kwoty 50,00 zł. Proponowana stawka wynosić będzie

85,53% stawki ustawowej.

Po przeliczeniu stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 125,00 zł., a dla pozostałych gruntów

rolnych 250,00 zł.
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Projekt

z dnia  20 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/            /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

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

1) od gruntów:

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

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

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

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m2 powierzchni zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, od 1 m² powierzchni użytkowej zł,

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

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

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

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

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

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc uchwała XXIV/189/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 
24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  20 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/            /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w następujących 
wysokościach:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - zł.

2) od samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych
Dwie osie

12 13
13 14
14 15
15

Trzy osie
12 17
17 19
19 21
21 23
23 25
25

Cztery osie i więcej
12 25
25 27
27 29
29 31
31

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - zł.
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4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów (w tonach) Stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych
Dwie osie

12 18
18 25
25 31
31

Trzy osie i więcej
12 40
40

5) od przyczepy, naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez 
płatnika podatku rolnego - zł.

6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez 
płatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów (w tonach) Stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych
Jedna oś

12 18
18 25
25

Dwie osie
12 28
28 33
33 38
38

Trzy osie i więcej
12 38
38

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca -

b) równej lub większej niż 22 miejsca             -

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc uchwała II/9/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 
11 grudnia 2014 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/          /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z póżń. zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1256 z poźń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku rolnego grunty:

1) zajęte na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu;

2) zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony przeciwpożarowej.

2. Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości, o których mowa w ust. 1, związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2020r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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UZASADNIENIE

Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowi art. 13e

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późń. zm.). Zgodnie z

tym przepisem Rada Gminy w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż

określone w w/w ustawie.

Proponuje się wprowadzenie następujących dodatkowych zwolnień w podatku od nieruchomości :

1) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności z

zakresu kultury fizycznej i sportu - § 1 ust. 1 pkt 2),

2) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności

pomocy społecznej - § 1 ust. 1 pkt 5) .
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Projekt

z dnia  21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/         /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części:

1) zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej;

2) zajęte na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu;

3) zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony przeciwpożarowej;

4) zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego;

5) zajęte na potrzeby działalności pomocy społecznej.

2. Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości, o których mowa w ust. 1, związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

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

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2011r. 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2011r. Nr 141, 
poz. 1745).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2020r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

Id: C985AC30-9225-4D30-807D-067E9218FF68. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowi art.7 ust. 3

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późń. zm.).

Zgodnie z tym przepisem Rada Gminy w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe

niż określone w ust.1 i ust. 2 w/w ustawy.

Proponuje się wprowadzenie następujących dodatkowych zwolnień w podatku od nieruchomości w

stosunku do już obowiązujących:

1) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności z

zakresu kultury fizycznej i sportu - § 1 ust. 1 pkt 2),

2) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności

pomocy społecznej - § 1 ust. 1 pkt 5) .

Proponowany zapis § 1 ust. 2 w przedkładanym projekcie uchwały wyłącza z objęcia przedmiotowym

zwolnieniem nieruchomości zawiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Projekt

z dnia  21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/         /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 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 IV/22/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 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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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) 8 598 190,13 7 067 978,87 829 159,83 9 800,26 9 047,50 9 999 424,88

1.a - wydatki bieżące 568 648,80 81 948,31 19 958,56 9 800,26 9 047,50 570 883,55

1.b - wydatki majątkowe 8 029 541,33 6 986 030,56 809 201,27 0,00 0,00 9 428 541,33

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:

4 257 953,33 3 415 040,56 567 568,27 0,00 0,00 4 250 583,33

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 3 946 908,33 3 379 340,56 567 568,27 0,00 0,00 3 946 908,33

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 2020 933 908,33 366 340,56 567 568,27 0,00 0,00 933 908,33

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 4 340 236,80 3 652 938,31 261 591,56 9 800,26 9 047,50 5 748 841,55

1.3.1 - wydatki bieżące 257 603,80 46 248,31 19 958,56 9 800,26 9 047,50 267 208,55

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
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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

1.3.1.23
Przedsięwzięcie 1/2019 - Dzierżawa miejsca na kominie Elektrowni  
Opole celem zainstalowania kamery internetowej Urząd Gminy 2019 2024 40 415,86 2 694,40 8 083,18 8 083,18 8 083,18 40 518,86

1.3.1.24
Przedsiewzięcie 3/2019 - Utrzymanie  i udostępnienie aplikacji mobilnej  
dla Gminy Dobrzeń Wielki 2019-2020 Urząd Gminy 2019 2020 5 299,80 811,80 4 488,00 0,00 0,00 5 299,80

1.3.2 - wydatki majątkowe 4 082 633,00 3 606 690,00 241 633,00 0,00 0,00 5 481 633,00

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

1.3.2.3
Przedsięwzięcie 2/2019 - Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant  
rozszerzony – 2 obiekty Urząd Gminy 2019 2020 204 118,00 0,00 204 118,00 0,00 0,00 204 118,00

1.3.2.4
Przedsięwzięcie 6/2019 - Opracowanie projektu budowlanego drogi  
bocznej od ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim Urząd Gminy 2019 2020 28 905,00 0,00 28 905,00 0,00 0,00 28 905,00

1.3.2.5
Przedsięwzięcie 7/2019 - Wykonanie projektu budowlano -  
wykonawczego budowy drogi ul. Wyszyńskiego w Dobrzeniu Wielkim Urząd Gminy 2019 2020 8 610,00 0,00 8 610,00 0,00 0,00 8 610,00
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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 51 424 213,55 46 815 309,55 9 200 000,00 400 000,00 8 147 454,00 5 400 000,00 12 979 740,00 6 840 960,99 4 608 904,00 206 974,00 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 59 445 592,55 45 983 992,55 0,00 0,00 x 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 13 461 600,00

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 -8 021 379,00 8 116 367,00 7 779 572,00 7 750 072,00 336 795,00 271 307,00 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. 

Strona 3 z 10

Id: B4582797-F1E4-442B-BADE-BB627509CC7F. Projekt Strona 3



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 0,00 831 317,00 8 947 684,00

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 rokx

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 rokx

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 rokx

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 0,14% 0,14% 0,00 0,14% 2,02% 10,63% 12,79% TAK TAK

2020 0,16% 0,16% 0,00 0,16% 7,19% 5,49% 7,64% TAK TAK

2021 0,18% 0,18% 0,00 0,18% 0,17% 3,61% 5,76% TAK TAK

2022 0,37% 0,37% 0,00 0,37% 0,36% 3,13% 3,13% 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 18 581 083,22 4 266 000,00 7 067 978,87 81 948,31 6 986 030,56 160 000,00 13 082 600,00 200 000,00

2020 35 988,00 35 988,00 17 800 000,00 3 660 000,00 829 159,83 19 958,56 809 201,27 0,00 3 144 512,00 0,00

2021 65 488,00 65 488,00 17 800 000,00 3 660 000,00 9 800,26 9 800,26 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 140 331,80 17 800 000,00 3 660 000,00 9 047,50 9 047,50 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 567 568,27 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:

1. W związku z planowanym przesunięciem realizacji zadań z roku 2019 na rok 2020, dodania do Załącznika Nr 2

zawierającego wykaz przedsięwzięć:

1) Przedsięwzięcia 6/2019 – „Opracowanie projektu budowy drogi bocznej ul. Kościelnej w dobrzeniu Wielkim”.

Limit wydatków na rok 2019 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2019-2020 wynosi 28 905,00 zł.,

2) Przedsięwzięcia 7/2019 – „Wykonanie projektu budowy drogi ul. Wyszyńskiego w Dobrzeniu Wielkim”. Limit

wydatków na rok 2019 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2019-2020 wynosi 8 610,00 zł.

2. W związku z planowanym przesunięciem zakończenia realizacji Przedsięwzięcia nr 9/2018 – „Modernizacja sali

widowiskowo - treningowej z zapleczem technicznym etap I - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim z

roku 2019 na rok 2020, zmiany limitu wydatków na rok 2019, który po zmianie wynosi 366 340,56 zł. oraz

zmiany łącznego limitu zobowiązań na lata 2019-2020, który po zmianie wynosi 933 908,83zł.
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Projekt

z dnia  21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/     /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

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, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 zm.: 2348, z 2019 r. 
poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924, 2020) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub nieoznaczony, lokalu użytkowego o powierzchni 20,78 m², położonego 
w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Reymonta 4, w którym prowadzona jest działalność z zakresu usług zdrowia, 
znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3190/446 ark. mapy 3, 
o powierzchni 0.3624 ha, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki dla której Sąd Rejonowy w Opolu 
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00142905/6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/    /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2020 r.”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Rada 
Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok”, w brzmieniu stanowiącym  
Załącznik 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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Załącznik do uchwały Nr XII/    /2019

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 28 listopada 2019 r.

Roczny program współpracy
Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Podstawą Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 
rok 2020, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),

2) „gminie” – rozumie się przez to Gminę Dobrzeń Wielki,

3) „Wójcie” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dobrzeń Wielki,

4) „Radzie” – rozumie się przez to Radę Gminy Dobrzeń Wielki,

5) „podmiotach programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

6) „dotacji” – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

7) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 2.
CELE GŁÓWNE I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 3. Głównym celem współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jest aktywizacja społeczności lokalnej 
przez wykorzystywanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy, do realizacji zadań publicznych.

§ 4. Celami szczegółowymi programu są:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną 
oraz jej tradycje,

2) ochrona środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków,

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,

5) upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

6) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki,

7) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, w tym młodzieży,

8) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych (w tym w wyniku wykorzystania pracy wolontariuszy),
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9) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań 
publicznych, które będą prowadzone przez samorząd,

10) integracja organizacji realizujących zadania publiczne,

11) wzmacnianie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu,

12) rozwój i promocja obszarów wiejskich,

13) wspomaganie osób wykluczonych społecznie,

14) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Rozdział 3.
ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje 
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2) suwerenności stron – oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami, kształtowane będą 
z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,

3) partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu 
wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

4) efektywności – oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań 
publicznych,

5) uczciwej konkurencji – oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych 
działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych 
kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,

6) jawności – oznacza, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami są powszechnie wiadome 
i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

Rozdział 4.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 6. 1.  Przedmiotem Programu jest realizacja części zadań publicznych o charakterze lokalnym, należących 
do zadań własnych Gminy.

2. Współpraca władz Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje:

1) wspólne określanie potrzeb społecznych, sposobów ich zaspokajania,

2) wzajemne konsultowanie podejmowanych działań w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,

3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

4) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań.

§ 7. Podmiotami realizującymi współpracę w imieniu Gminy Dobrzeń Wielki są:

1) Rada Gminy i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej,

2) Wójt Gminy w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy,

3) Zastępca Wójta oraz Kierownicy Referatów w zakresie realizacji zadań zleconych przez Wójta Gminy,

4) pracownicy Urzędu Gminy w zakresie merytorycznym.

§ 8. Podmiotami programu współpracy są:

1) organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki  bez 
względu na swoją siedzibę,

2) kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
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4) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Rozdział 5.
FORMY  WSPÓŁPRACY

§ 9. Współpraca Gminy Dobrzeń Wielki z podmiotami Programu może mieć charakter pozafinansowy 
i finansowy.

1. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy to:

1) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 
w art. 3 ust. 3 ustawy, współpracującym z gminą, w celu pozyskania środków z innych źródeł,

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków,

3) promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych, prowadzonych na rzecz mieszkańców 
oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,

4) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,

5) włączanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do działań programowych 
samorządu,

6) użyczanie, wynajmowanie lub udostępnianie pomieszczeń, będących własnością gminy na działalność 
organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne,

7) pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania w gminach partnerskich,

8) pomoc organizacyjna – udzielanie opinii, zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach 
określonych w ustawie.

2. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań określonych w ustawie, 
może odbywać się w formach:

1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Rozdział 6.
PRIORYTETOWE  ZADANIA  PUBLICZNE

§ 10. 1.  Realizacja zadań publicznych przez Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
i wsparcie zadań przez nie realizowanych może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych 
przepisach w formie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań.

2. Priorytetowe zadania programu w 2020 r. obejmują:

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób: 

a) świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania – osobom starszym, samotnym, chorym, 
niepełnosprawnym

b) rehabilitację leczniczą i społeczną

c) usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego 
i służącego do pielęgnacji

d) wspieranie integracji społecznej osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
organizowanie pomocy, prowadzenie poradnictwa dla tych rodzin i zapewnienie kontaktów z otoczeniem

e) organizowanie różnorodnych form edukacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych

f) pomoc skierowaną do osób starszych, schorowanych w zakresie dobrego funkcjonowania w życiu 
codziennym

g) wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej
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2) naukę, edukację, oświatę i wychowanie:

a) rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej

b) organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

c) prowadzenie zajęć i realizację programów o charakterze profilaktyki alkoholowej i narkomanii

d) rozwój szkolnictwa zawodowego

e) promowanie i wspieranie działań zwiększających edukację obywatelską

3) ochronę i promocję zdrowia:

a) promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych

b) realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) organizowanie imprez kulturalnych

b) upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości oraz walorów gminy

c) wspieranie działań promujących gminę

d) wydawanie materiałów promocyjnych (mapy, foldery, albumy, widokówki, itp.)

5) działalności w zakresie ochrony wielokulturowości:

a) realizację zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości mniejszości narodowych, 
etnicznych czy śląskiej tradycji regionalnej

b) integracja wszystkich mieszkańców, bez względu na opcje narodowe czy etniczne

6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) zapewnienie uczestnictwa klubom sportowym Gminy Dobrzeń Wielki w rozgrywkach sportowych

b) upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć w różnych 
dyscyplinach sportu

c) wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

a) wspieranie imprez integracyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dobrzeń 
Wielki

8) inicjatywy w obszarze rozwoju i odnowy wsi

a) wspieranie działań odnowy wsi oraz promocję wsi i społeczności wiejskiej

b) budowanie społeczeństwa informacyjnego

c) wspieranie działań w zakresie cyfryzacji usług publicznych

d) współpracę z innymi partnerami samorządowymi w kraju i za granicą w zakresie wymiany doświadczeń

9) promocję i organizację wolontariatu

10) aktywizację społeczną seniorów:

a) wspieranie działalności i aktywności seniorów

b) poprawę jakości życia oraz integrację środowiska seniorów.

§ 11. Na wniosek podmiotu Programu, Rada Gminy może rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2020 r.
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Rozdział 7.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 12. Gmina Dobrzeń Wielki realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie 
rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2020.

Rozdział 8.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 13. 1.  Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, mogą z własnej 
inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.

2. Jeśli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż 
udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w 
trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Zadanie publiczne może być realizowane w formie inicjatywy lokalnej, zgodnie z zasadami 
wynikającymi z ustawy.

4. Organy Gminy Dobrzeń Wielki będą pomagać podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet Gminy źródeł finansowania.

5. Pomoc Gminy w powyższym zakresie obejmować będzie w miarę posiadanych możliwości:

1) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł  zewnętrznych,

2) promowanie ciekawych programów umożliwiających uzyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

6. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przygotowujące wnioski do Funduszy 
Europejskich, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy wymaganego wkładu własnego.

§ 14. Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą /nieodpłatnie/ umieszczać 
w Informatorze Gminy Dobrzeń Wielki i Biuletynie Informacji Publicznej informacje oraz ogłoszenia 
dotyczące bieżącej działalności tych organizacji.

§ 15. 1.  Udział podmiotów programu w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę 
zapewnia się  poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna 
z dziedziną zlecanego zadania.

2. Zlecanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje 
poprzez:

1) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 nie mogą być wykorzystane na :

1) remonty budynków,

2) zadania i zakupy inwestycyjne,

3) zakupy gruntów,

4) działalność gospodarczą,

5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,

6) działalność polityczną.

§ 16. 1.  Zlecanie zadań, o których mowa w § 10 ust. 2 następuje, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba 
że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2. Konkurs i zasady jego przeprowadzenia dla określonego zadania ogłasza Wójt Gminy nie wcześniej niż 
po przedstawieniu projektu budżetu gminy na dany rok.

3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 21 dni.

§ 17. Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 9 ust. 2, może nastąpić  także na podstawie 
odrębnych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert.
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Rozdział 9.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 18. Na realizację programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 przeznacza się środki finansowe w wysokości  
500 000,00 zł.

Rozdział 10.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 19. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące 
w szczególności:

1) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),

3) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,

5) łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację 
zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy,

6) liczby projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w § 8.

Rozdział 11.
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 20. 1.  Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami został opracowany po 
konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VII/58/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 
publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
Gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. 
Opolskiego z 2011 r., Nr 61, poz. 788).

2. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu został zamieszczony na stronie 
internetowej gminy www.dobrzenwielki.pl   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a także przesłany pocztą 
elektroniczną, przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym, które brały 
udział w otwartych konkursach w latach poprzednich.

Rozdział 12.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO 

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 21. 1.  Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy celem opiniowania ofert złożonych  
w otwartych konkursach.

2. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dotyczące wyłączenia 
pracownika.

3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie 
w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

4. Komisja konkursowa rozpatruje  oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku 
stwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu 
Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
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8. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Sekretarza.

9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

10. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

11. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów 
podróży.

Rozdział 13.
UWAGI  KOŃCOWE

§ 22. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Gminy Dobrzeń 
Wielki z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, podmioty te mogą zgłaszać Radzie 
Gminy za pośrednictwem Inspektora Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy.

§ 23. W Biuletynie Informacji Publicznej dostępna jest baza danych organizacji i podmiotów działających 
w sferze zadań pożytku publicznego oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
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Projekt

z dnia  21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/    /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy

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, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 zm.: 2348, z 2019 r. 
poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924, 2020) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości o powierzchni 260 m², położonej 
w obrębie Kup, oznaczonej numerem 942/122 arkusz mapy 2, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, 
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00088091/9. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/    /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy

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, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 zm.: 2348, z 2019 r. 
poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924, 2020) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości o powierzchni 78 m², położonej 
w obrębie Kup, oznaczonej numerem 775/109 arkusz mapy 1, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, 
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00088091/9.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/    /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy

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, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 zm.: 2348, z 2019 r. 
poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924, 2020) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości o powierzchni 49 m², położonej w obrębie Czarnowąsy 
gmina Opole, oznaczonej numerem 893/125 arkusz mapy 3, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla 
której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00075720/4.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Projekt

z dnia  21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/    /2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2019r. poz. 506;  zm.: poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2068; zm.: poz. 12, poz. 317, poz. 1693; z 2019r. 
poz. 698, poz. 730, poz. 1716, poz. 1815), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dobrzeń 
Wielki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1,00m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, w przypadkach których mowa w § 
1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości w wysokości 3,00zł;

2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości w wysokości 5,00zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości w wysokości 7,00zł;

4) przy zajęciu chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ciągów rowerowych 
i pieszych w wysokości 3,00zł.

2. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień 
zajęcia 1,00m² pasa drogowego w wysokości 2,00zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłaty za 
1,00m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzenia umieszczonego:

1) wzdłuż lub w poprzek drogi w wysokości 20,00zł;

2) na obiekcie inżynierskim w wysokości 200,00zł.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki 
opłat za 1,00m² powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w wysokości 1,00zł;

2) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe w wysokości 3,00zł;

3) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu innego niż określony w pkt 1 i 2 w wysokości 1,00zł;

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości 3,00zł za 
1,00m² powierzchni reklamy.
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§ 5. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłat, o których 
mowa:

1) w przepisie § 2 wynoszą 0,20zł bez względu na charakter zajmowanego elementu pasa drogowego oraz 
jego zakres;

2) w przepisie § 3 wynoszą 0,01zł bez względu na charakter zajmowanego elementu pasa drogowego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych (Dz. Urz. Województwa 
Opolskiego z 2014r. poz. 1290).

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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