
UCHWAŁA NR VI/51/2015
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub 
budowę proekologicznego ogrzewania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 400a 
ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013r. poz. 1232; zm.: poz. 21; poz. 821; poz. 888, poz. 1238; z 2014r. poz. 40,poz. 47, poz. 457; poz. 
822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662; z 2015r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478), Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie działań 
mających na celu ochronę powietrza przez ograniczenie niskiej emisji poprzez:

a) modernizację (wymianę) źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na ekologiczne urządzenia grzewcze;

b) zastosowanie w nowo budowanych budynkach mieszkalnych ekologicznych urządzeń grzewczych.

2. Za ekologiczne urządzenia grzewcze uznaje się:

a) kotły elektryczne, olejowe, gazowe;

b) automatyczne kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa;

c) niskoemisyjne kotły c.o. nowej generacji na paliwo stałe o wysokiej sprawności energetycznej (powyżej 80 %), - 
z mechanicznym podawaniem paliwa stałego lub retortowe z ciągłym, automatycznym dozowaniem paliwa 
stałego, posiadające stosowny atest (świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”);

d) urządzenia wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła to jest:

- pompy ciepła,

- kolektory słoneczne, będące podstawowym źródłem ciepła lub skojarzone z pracą kotła gazowego, kotła 
olejowego, kotła elektrycznego, kotła opalanego biomasą, niskoemisyjnego kotła c.o. nowej generacji na 
paliwo stałe.

§ 2. 1. Dotację na dokonaną modernizację lub zastosowanie w nowo budowanych budynkach mieszkalnych 
ekologicznych urządzeń grzewczych mogą uzyskać osoby fizyczne będące:

1) właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych,

2) właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych,

3) najemcami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych – za zgodą właściciela, położonych na terenie 
Gminy Dobrzeń Wielki.

2. Dopuszcza się złożenie zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji sporządzonego na podstawie 
indywidualnych wniosków właścicieli (najemców) lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

3. Dotacja może być udzielona jednorazowo dla danego lokalu lub budynku.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na wniosek zainteresowanego pod warunkiem:

1) korzystania ze zmodernizowanego proekologicznego ogrzewania przy jednoczesnym zlikwidowaniu 
ostniejącego pieca na wegiel lub koks;

2) korzystania z nowo wybudowanego proekologicznego ogrzewania.

2. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, 
poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) w przypadku:
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1) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od użytkownika przed upływem 
5 lat od dnia zawarcia umowy dotacji;

2) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń.

§ 4. 1. Wniosek o dotację składa się w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim wraz z następującymi 
załącznikami:

1) dokument stwierdzający prawo do nieruchomości, to jest odpis z księgi wieczystej, akt notarialny lub umowa 
najmu wraz ze zgodą właściciela;

2) kserokopia imiennych rachunków lub faktur w oryginale wystawionych na właściciela lub najemcę z tytułu 
nabycia ekologicznych urządzeń grzewczych;

3) protokół odbioru wykonanego systemu ogrzewania przez osobę ze stosownymi uprawnieniami;

4) w przypadku instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych na paliwa stałe zaświadczenie o spełnieniu 
wymagań dotyczących efektywności energetycznej i dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń wydane przez 
placówki naukowo - badawcze posiadające certyfikat akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji w Warszawie;

5) w przypadku zastosowania urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła to jest 
pompy ciepła lub kolektorów słonecznych oświadczenie, iż zasadniczy system ogrzewania jest systemem 
ekologicznym;

6) oświadczenie, iż do wykonania wymiany ogrzewania na ekologiczne w przedmiotowym lokalu lub budynku 
istniało tylko ogrzewanie na węgiel lub koks i zostało zlikwidowane z chwilą modernizacji na proekologiczne;

7) oświadczenie, iż do dnia złożenia wniosku nie korzystano z dotacji na modernizację lub budowę ekologicznych 
urządzeń grzewczych.

2. Wniosek wraz z załącznikami kwalifikuje zespół powołany przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

3. Dotacja na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania dotyczy jedynie kosztów:

1) zakupu kotła c.o.;

2) zakupu dynamicznych piecy akumulacyjnych;

3) zakupu pompy ciepła;

4) zakupu kolektorów słonecznych.

4. Dotacja przyznawana będzie w kwocie wynoszącej 60 % ceny brutto zakupu, jednak nieprzekraczającej 
10.000 zł.

§ 5. Dotacja będzie realizowana po zawarciu umowy cywilnoprawnej o udzieleniu dotacji na modernizację lub 
budowę proekologicznego systemu grzewczego wraz ze zobowiązaniem się do:

1) stałego korzystania z proekologicznego ogrzewania;

2) zlikwidowania starego pieca opalanego węglem lub koksem z chwilą modernizacji systemu ogrzewania na 
proekologiczne;

3) umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej kontroli wykonanych prac;

4) zwrotu przyznanej kwoty dotacji w przypadku zaprzestania używania proekologicznego ogrzewania z przyczyn 
zależnych od użytkownika lub złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę 
przyznania dotacji.

§ 6. Dotacja przyznawana będzie pod warunkiem:

1) posiadania i korzystania do wykonania wymiany ogrzewania na ekologiczne tylko z ogrzewania na węgiel lub 
koks;

2) przeprowadzenia modernizacji tegoż systemu na gazowe, elektryczne, olejowe, na biomasę, opalane paliwem 
stałym posiadające stosowny atest lub zastosowanie urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne 
źródła ciepła to jest pompy ciepła lub kolektorów słonecznych;

Id: A9B59908-62AC-4CF1-9416-802A859F17E2. Uchwalony Strona 2



3) wykonania proekologicznego systemu ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego, opalanego paliwem 
stałym posiadającym stosowny atest lub urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła 
ciepła to jest pompy ciepła lub kolektorów słonecznych w budynkach, w których przystąpienie do użytkowania 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane nastąpiło po dniu 1 stycznia 2010 r.;

4) zakupu kotła wbudowanego w wykonany system ogrzewania, dynamicznych piecy akumulacyjnych, pompy 
ciepła lub kolektorów słonecznych po dniu 1 stycznia 2010 r.

5) w przypadku instalacji ekologicznego systemu ogrzewania opalanego paliwem stałym, posiadania stosownego 
certyfikatu bezpieczeństwa ekologicznego;

6) braku możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

§ 7. Dotacja będzie przyznawana według kolejności złożenia kompletnych wniosków – decyduje data złożenia 
wniosku.

§ 8. Wnioski będą rozpatrywane do czasu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel 
w budżecie na dany rok budżetowy.

§ 9. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków finansowych na ten cel w danym roku budżetowym będą 
rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

§ 10. Osobie, ubiegającej się o dotację na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania, której 
odmówiono tej dotacji - nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

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

§ 12. 1. Uchyla się uchwałę Nr VI/47/2011 Rady Gminy W Dobrzeniu Wielkim z dnia 31 marca 2011r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę 
proekologicznego ogrzewania (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2011r. Nr 72, poz. 911).

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

Id: A9B59908-62AC-4CF1-9416-802A859F17E2. Uchwalony Strona 3



Projekt

z dnia  7 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/          /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 14 maja 2015 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 (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 r. pn. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata
2015 - 2022

W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022 proponowane zmiany dotyczą:

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę zł. 675 301,35 zł., z tego:

· zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 514 712,35 zł., z tego:

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych Pismo Wojewody Opolskiego

FBC.I.3111.1.5.2015DS – 34,76 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych Pismo Wojewody Opolskiego

FBC.I.3111.2.16.2015AS – 5 749,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wydanie Kart Dużej Rodziny Pismo Wojewody Opolskiego

FBC.I.3111.1.9.2015ML – 1 250,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla

uczniów Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.6.2015UP – 15 637,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom Pismo Wojewody

Opolskiego FBC.I.3111.1.28.2015UP – 112 596,59 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych Pismo Wojewody Opolskiego

FBC.I.3111.2.28.2015EA – 1 031,00 zł.,

ü zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie gminy

Dobrzeń Wlk., dzieci z terenu gminy Popielów, Opole, Łubniany, Murów – 84 014,00 zł.,

ü odszkodowanie z tyt. awarii instalacji wodociągowej w ZS w Dobrzeniu Wlk. – 9 125,00 zł.,

ü zwrot podatku Vat od poniesionych wydatków inwestycyjnych dot. budowy sieci cieplnej – 270 275,00

zł.,

ü nagroda za udział w Plebiscycie „Pokolenie Plus” w kategorii „Gmina przyjazna seniorom” – 15 000 zł.;

· zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: 160 589,00 zł., z tego:

ü dotacja celowa pozyskana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie

budowy drogi od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach realizowanej w roku 2013 –

160 589,00 zł.

2) zwiększenia plan wydatków ogółem o kwotę 675 301,35 zł., z tego:

· zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 345 301,35 zł., w tym:

ü wypłata dodatków energetycznych – 34,76 zł.,

ü wypłata zasiłków stałych – 5 749,00 zł.,

ü wydawanie Kart Dużej Rodziny – 1 250,00 zł.,

ü dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów – 15 637,00 zł.,
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ü zwrot części podatku akcyzowego rolnikom – 112 596,59 zł.,

ü wypłata świadczeń pielęgnacyjnych – 1 031,00 zł.,

ü doradztwo prawne w/s połączenia spółek ZGKIM sp. z o.o. i Międzygminnego Zakładu Wodociągów i

Kanalizacji PROWOD sp. z o.o. – 30 000,00 zł.,

ü koszty przeprowadzonego postępowania w/s odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków

inwestycyjnych dot. budowy sieci cieplnej – 58 000,00 zł.,

ü zwrot kosztów dla Miasta Opola i gminy Murów za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych na

terenie wymienionych gmin dzieci z terenu gminy Dobrzeń Wielki – 90 000,00 zł.,

ü wydatki związane z organizacją zajęć dla seniorów w ramach pozyskanej nagrody w Plebiscycie

„Pokolenie Plus” w kategorii „Gmina przyjazna seniorom” – 15 000,00 zł.,

ü prace remontowe w związku z awarią instalacji wodnej i zalania części budynku Zespołu Szkół w

Dobrzeniu Wielkim w ramach pozyskanego odszkodowania z tyt. powstałej szkody – 9 200,00 zł.,

ü koszty transportu młodzieży z ZS w Dobrzeniu Wlk. do gminy partnerskiej w Wil w Szwajcarii 6 803,00

zł.;

· zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 330 000,00 zł., w tym:

ü wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych – 50 000,00 zł.,

ü wykup udziałów w Międzygminnym Zakładzie Wodociągów i Knalizacji PROWOD sp. z o.o. od Gminy

Olszanka – 250 000,00 zł.,

ü wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy ZS w Dobrzeniu Wlk. i budowy boisk

przy ZS Czarnowąsach – 30 000,00 zł.

Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania zmian w

budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 14.05.2015 r. oraz zmian wprowadzonych

Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.35.2015 z dnia 10.04.2015, 0050.1.45.2014 z dnia 29.04.2015.
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Projekt

z dnia  7 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/              /2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 14 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015

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 1072.) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy na rok 2015 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

1] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.
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Załącznik do Uchwały Nr VI/              /2015

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 14 maja 2015 r.

Dochody bieżące
D
z
i
a
ł

§

Treść

Zwię
ksze
nia

Zmniejszenia

7
5
0 Administarcja publiczna

285 
275,

00
0,00

097
0 Wpływy z różnych dochodów

285 
275,

00
0,00

8
0
1 Oświata i wychowanie

93 
139,

00
0,00

097
0 Wpływy z różnych dochodów

93 
139,

00
0,00

Razem
378 
414,

00
0,00

Dochody majątkowe
D
z
i
a
ł

§

Treść

Zwię
ksze
nia

Zmniejszenia

6
0
0 Transport i łączność

160 
589,

00
0,00

620
7

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa 
w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub 
płatności w ramach budżetu 
środków europejskich

160 
589,

00
0,00

Razem
160 
589,

00
0,00

Wydatki bieżące
D
z
i
a
ł

Roz
dzi
ał

Treść

Zwię
ksze
nia

Zmniejszenia

7
5
0 Administarcja publiczna

103 
000,

00
0,00

750
23 Urzędy gmin

88 
000, 0,00
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00

Wydatki jednostek budżetowych, 
w tym:

88 
000,

00
0,00

wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych

88 
000,

00
0,00

750
95 Pozostała działalność

15 
000,

00
0,00

Wydatki jednostek budżetowych, 
w tym:

15 
000,

00
0,00

wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych

15 
000,

00
0,00

8
0
1 Oświata i wychowanie

106 
003,

00
1 260,00

801
04 Przedszkola

90 
000,

00
1 260,00

Wydatki jednostek budżetowych, 
w tym:

90 
000,

00
1 260,00

wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 0,00 1 020,00

wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych

90 
000,

00
240,00

801
10 Gimnazja

9 
200,

00
0,00

Wydatki jednostek budżetowych, 
w tym:

9 
200,

00
0,00

wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych

9 
200,

00
0,00

801
95 Pozostała działalność

6 
803,

00
0,00

Wydatki jednostek budżetowych, 
w tym:

6 
803,

00
0,00

wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych

6 
803,

00
0,00

8
5
4

Edukacyjna opieka 
wychowawcza

1 
260,

00
0,00

854
04 Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka

1 
260,

00
0,00

Wydatki jednostek budżetowych, 
w tym:

1 
260,

00
0,00

wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane

1 
020,

00
0,00

wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych

240,
00 0,00
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Razem
210 
263,

00 1 260,00

Wydatki majątkowe
D
z
i
a
ł

Roz
dzi
ał

Treść

Zwię
ksze
nia

Zmniejszenia

9
0
0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

300 
000,

00
0,00

900
15 Oświetlenie ulic, placów i dróg

50 
000,

00
0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 
000,

00
0,00

900
95 Pozostała działalność

250 
000,

00
0,00

Zakup i objęcie akcji i udziałów

250 
000,

00
0,00

9
2
6 Kultura fizyczna

30 
000,

00
0,00

926
01 Obiekty sportowe

30 
000,

00
0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 
000,

00
0,00

Razem

330 
000,

00 0,00

Wydatki bieżące
750
23

Doradztwo prawne w/s połączenia spółek ZGKIM sp. z o.o. i Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
PROWOD sp. z o.o. - 30 000 zł.
Koszty przeprowadzonego postępowania w/s odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków inwestycyjnych 
dot. budowy sieci cieplnej  - 58 000 zł.

750
95

Wydatki związane z organizacją zajęć dla seniorów w ramach pozykanej nagrody w Plebiscycie „Pokolenie Plus” 
w kategorii „Gmina przyjazna seniorom”.

801
04

Zwrot kosztów wydatków dla miasta Opola i gminy Murów za uczęszczanie do przedszkoli
niepublicznych na terenie wymienionych gmin dzieci z terenu gminy Dobrzeń Wielki.

80110 Prace remontowe w związku z awarią instalacji wodnej i zalania części budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu 
Wielkim w ramach pozyskanego odszkodowania z tyt. powstałej szkody.

85404 Przeniesienie planu wydatków z roz. 80104 do roz. 85404 z przeznaczeniem na organizację zajęć 
rehabilitacyjnych dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

80195 Koszty transportu młodzieży z ZS w Dobrzeniu Wlk. do gminy partnerskiej w Wil.
Wydatki majątkowe
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900
15 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych.

900
95

Wykup udziałów w Międzygminnym Zakładzie Wodociągów i Knalizacji PROWOD sp. z o.o.
od Gminy Olszanka.

926
01

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy ZS w Dobrzeniu Wlk. i budowy boisk przy ZS 
Czarnowąsach.

Wydatki bieżące
75023 Doradztwo prawne w/s połączenia spółek ZGKIM sp. z o.o. i Międzygminnego Zakładu 

Wodociągów i Knalizacji PROWOD sp. z o.o. - 30 000 zł.
Koszty przeprowadzonego postępowania w/s odliczenia podatku VAT od poniesionych 
wydatków inwestycyjnych dot. budowy sieci cieplnej  - 58 000 zł.

75095 Wydatki związane z organizacją zajęć dla seniorów w ramach pozykanej nagrody w Plebiscycie 
„Pokolenie Plus” w kategorii „Gmina przyjazna seniorom”.

80104 Zwrot kosztów wydatków dla miasta Opola i gminy Murów za uczęszczanie do przedszkoli
niepublicznych na terenie wymienionych gmin dzieci z terenu gminy Dobrzeń Wielki.

80110 Prace remontowe w związku z awarią instalacji wodnej i zalania części budynku Zespołu Szkół 
w Dobrzeniu Wielkim w ramach pozyskanego odszkodowania z tyt. powstałej szkody.

85404 Przeniesienie planu wydatków z roz. 80104 do roz. 85404 z przeznaczenie na organizację zajeć 
rehabilitacyjnych dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

80195 Koszty transportu młodzieży z ZS w Dobrzeniu Wlk. do gminy partnerskiej w Wil.
Wydatki majątkowe

90015 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych.

90095 Wykup udziałów w Międzygminnym Zakładzie Wodociągów i Knalizacji PROWOD sp. z o.o.
od Gminy Olszanka.

92601 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy ZS w Dobrzeniu Wlk. i budowy 
boisk przy ZS Czarnowąsach.

Id: EF68E60A-4760-442F-B353-5800C5673F89. Projekt Strona 4



UCHWAŁA NR VI/……/2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 14 maja 2015r. 

 

w sprawie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594;  zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 

1072) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie 10 udziałów Międzygminnego Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji „PROWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnowąsach, 

które stanowią własność Gminy Olszanka. 

 

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

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Dobrzeń Wielki.  



UZASADNIENIE 
 

Od strony formalnej, zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym, rada gminy uprawniona jest do podejmowania uchwał w 

sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących 

tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.  

Z treści przytoczonego przepisu wynika kompetencja rady gminy do podejmowania 

uchwał w sprawie tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i 

występowania z nich. Pod pojęciem przystąpienia do spółek należy niewątpliwie rozumieć także 

ewentualne zwiększenie pakietu udziałów w spółce wspólnika będącego jednostką samorządu 

terytorialnego, a więc zwiększenie zakresu, w jakim wspólnik do spółki przystępuje. Przepis ten 

nakłada na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek uzyskania uprzedniej zgody rady 

gminy na przystąpienie do spółki bądź zwiększenie partycypacji gminy w owym przystąpieniu do 

spółki (wnioskowanie a maiori ad minus), jeżeli pociągają one za sobą konkretne zobowiązania 

przekraczające zakres zwykłego zarządu (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Krakowie z dnia 15 lipca 2010r., sygn.. akt: III SA/Kr 193/10, LEX: 622042). 

Zasadność nabycia udziałów z punktu widzenia gospodarczego potwierdza analiza 

przedmiotu działalności Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD" 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnowąsach oraz dotychczasowe 

zaangażowanie Gminy Dobrzeń Wielki w rozwój tejże Spółki. Zwłaszcza, że w dalszej 

perspektywie Gmina Dobrzeń Wielki łączy z tą Spółką istotne zamierzenia dotyczące regulacji 

na terytorium gminy gospodarki komunalnej obejmującej w szczególności zadania o charakterze 

użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 



Projekt

z dnia  5 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/47/2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie rozwiązania Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 46 i 48 Statutu Związku Gmin 
Dolna Mała Panew w Turawie Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 1995 r. Nr 11 poz. 72, z 1998 r. Nr 10 poz. 55, z 2000 r. 
Nr 59 poz. 327, z 2014 r. poz. 1191 z 2015 r. poz. 695.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na rozwiązanie Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie z dniem 30 czerwca 
2015 roku.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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