Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330, zm. poz. 613.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2013, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/ 10 /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu
lokalu użytkowego o powierzchni 60,7 m², położonego w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44,
w którym prowadzona jest działalność usługowo - handlowa (księgarnia), znajdującego się w budynku położonym
na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1368/55 ark. mapy 4, o powierzchni 0,8169 ha, stanowiącej własność
Gminy Dobrzeń Wielki dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OP1O/00058189/4, z dotychczasowym najemcą - na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Dobrzeń Wielki za rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379) Rada
Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki
za rok 2013.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/ /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 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 (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz.645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1, art. 11 ust. 2,
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.
518) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego o powierzchni 8 m², położonego w Dobrzeniu Małym przy ul. Opolskiej 85, w którym prowadzona
jest działalność handlowa (sklepik szkolny), znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 245/32 ark. mapy 1, o powierzchni 0,1410 ha, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki dla
której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00082959/0,
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 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 (tj.
Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXV/335/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmianie ulega Załącznik Nr 1, zgodnie z brzmieniem Załącznik 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

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XL/

/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf
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Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2013 2022
W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/335/2012 z dnia 19 grudnia 2013 r. z późniejszymi
zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022
proponowane zmiany dotyczą:
A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:
1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 100 000,00 zł., z tego:
· zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 zł., w tym:
ü dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych będących własnością gminy –
100 000,00 zł.,
2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 100 000,00 zł., z tego:
· zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 307 000,00 zł., w tym:
ü dotacja dla Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Odnowa nawierzchni drogi
wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup – ul. Brynicka” – 40 000,00 zł.,
ü wydatki z tytułu bieżącej eksploatacji budynków komunalnych – 54 000,00 zł.,
ü wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu wykupu gruntów pod budowę dróg gminnych –
50 000,00 zł.,
ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup
urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Borki, Balaton Dobrzeń Wielki (-)45 000,00 zł.,
ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na budowę
przyłączy do sieci cieplnej ul. Jagiełły Czarnowąsy, ul. Powstańców Śl. Dobrzeń Wielki (-)23 000,00 zł.,
ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na
planowane do realizacji zadania inwestycyjne (-)152 000,00 zł.,
ü przeniesienie planu wydatków bieżących GZGKiM w likwidacji do planu wydatków majątkowych gminy
z przeznaczeniem na planowane do realizacji zadania inwestycyjne
(-)203 000,00 zł.,
ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup
motopompy pożarniczej OSP Dobrzeń Mały (-)28 000,00 zł.
· zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 407 000,00 zł., w tym:
ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację
zadania „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup – ul. Brynicka” (-)40 000,00 zł.,
ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki
z tytułu bieżącej eksploatacji budynków komunalnych
(-)54 000,00 zł.,
ü zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Borki, Balaton Dobrzeń Wielki
– 45 000,00 zł.,
ü budowa przyłączy do sieci cieplnej ul. Jagiełły Czarnowąsy, ul. Powstańców Śl. Dobrzeń Wielki –
23 000,00 zł.,
Id: 73EC37A0-F630-4711-A5B5-B776D5561043. Projekt

Strona 2

ü zakup nieruchomości na realizację zadań własnych gminy – 50 000,00 zł.
ü zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na planowane do realizacji zadania
inwestycyjne – 152 000,00 zł.,
ü przeniesienie planu wydatków bieżących GZGKiM w likwidacji do planu wydatków majątkowych gminy
z przeznaczeniem na planowane do realizacji zadania inwestycyjne
– 203 000,00 zł.,
ü zakup motopompy pożarniczej OSP Dobrzeń Mały 28 000,00 zł.
Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 26.06.2014 r. oraz zmian wprowadzonych
Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.46.2014 z dnia 30.05.2014 r., 0050.1.49.2014 z dnia 06.06.2014 r.,
0050.1.51.2014 z dnia 12.06.2014 r., 0050.1.52.2014 z dnia 17.06.2014 r.
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UCHWAŁA NR XL/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz.645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 i art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Gminy
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 16 m²,
położonego w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 94, w którym prowadzona jest działalność handlowa
(sklepik szkolny), znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 537/105
arkusz mapy 4, o powierzchni 0,5106 ha, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy
w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00082959/0 - z dotychczasowym najemcą – na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/ 12 /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 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 (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1, art. 11 ust. 2,
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.
518) 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 168 m², położonej w obrębie Dobrzeń Wielki,
oznaczonej numerem 214 arkusz mapy 6, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy
w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00009972/2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/13 /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie 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 (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1, art. 11 ust. 2,
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.
518) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 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

Klemens Weber
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Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/14 /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 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 (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1, art. 11 ust. 2,
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekdt jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.
518) 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 38 m², położonej w obrębie Czarnowąsy,
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

Klemens Weber
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Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/ 11 /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 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 (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1, art. 11 ust. 2,
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.
518) 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,
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

Klemens Weber
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Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/15/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie 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 (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz.379) oraz art. 13 ust. 1, art. 11 ust. 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Gminy
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
dłuższy niż 3 lata, następujących nieruchomości położonych na arkuszu mapy 1 w obrębie Brzezie, oznaczonych
numerami działek:
1. 60

o powierzchni 1,3070 ha,

2. 735/65

o powierzchni 1,0624 ha,

3. 736/65

o powierzchni 2,0406 ha,

4. 745/79

o powierzchni 0,8077 ha,

5. 746/79

o powierzchni 2,0582 ha,

6. 750/59

o powierzchni 0,6689 ha,

7. 751/59 o powierzchni 2,0450 ha, których właścicielem jest Gmina Dobrzeń Wielki, a dla których Sąd
Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00058128/9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku
2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379)
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 czerwca 2013r., po zapoznaniu się
z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2013;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Dobrzeń Wielki za rok 2014;
4) informacją o stanie majątkowym Gminy Dobrzeń Wielki;
5) uchwałą Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki za 2013 rok udziela się Wójtowi Gminy
Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2013.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XL/
/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 26 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.
594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Dobrzeń
Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/333/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 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

Klemens Weber
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/

/2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Dochody majątkowe
Dział
700

§

0770

Zwiększenia

Zmniejszenia

Gospodarka mieszkaniowa

100 000,00

0,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

Zwiększenia

Zmniejszenia

Gospodarka mieszkaniowa

400 000,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

400 000,00

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

400 000,00

0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

400 000,00

0,00

Treść

Razem
Wydatki bieżące
Dział Rozdział
700
70005

852

Treść

0,00

Pomoc społeczna
85226

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

854
85415

900

0,00
0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

15 000,00

0,00

Pomoc materialna dla uczniów

15 000,00

0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90017

0,00

15
000,00
15
000,00
15
000,00
15
000,00

Zakłady gospodarki komunalnej
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem

0,00
0,00
0,00
0,00

350
000,00
350
000,00
350
000,00
350
000,00

415 000,00

365 000,00

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe
Dział Rozdział
700

Treść
Gospodarka mieszkaniowa

70005

700

50 000,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

0,00

Razem
50 000,00
Dochody majątkowe
Dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych bedących własnością gminy.

0,00

Wydatki bieżące
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70005

Wypłata odszkodowań z tytułu wykupu gruntów pod budowę dróg gminnych.

70005- Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 90017 do rozdziału 70005 z przeznaczeniem na
90017 bieżące wydatki z tytułu eksploatacji budynków komunalnych.
85226- Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85226 do rozdziału 85415 z przeznaczeniem na
85415 wypłatę stypendiów socjlanych dla uczniów - wniosek złożony przez GOPS po dokonaniu
analizy złożonych podań.

70005

Wydatki majątkowe
Zakup nieruchomości na realizację zadań własnych gminy.
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