
Projekt

z dnia  22 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/   /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 157), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrzeń Wielki dla 
podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki na poziomie 400,00 zł na każde dziecko 
objęte opieką.

2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrzeń Wielki dla podmiotów 
prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki na poziomie 150,00 zł na każde dziecko objęte 
opieką.

3. Dotacja, o której mowa w postanowieniu § 1 ust. 1 i 2 zwiększa się o 50,00% na dziecko niepełnosprawne 
objęte opieką.

§ 2. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się dla podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w stosownych umowach zawartych 
pomiędzy Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki, a podmiotami prowadzącymi żłobki lub kluby dziecięce.

§ 4. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
prowadzące na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki żłobki lub kluby dziecięce ubiegające się o przyznanie dotacji 
celowej przedstawiają wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zawierający:

1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego;

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

4) liczbę dzieci, które mają być odjęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego a w dniu podpisania umowy oraz do 
wglądu imienną listę dzieci zapisanych;

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

§ 5. 1. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w postanowieniu § 4, w terminie 
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

2. Dotacja przekazywana będzie w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość dotacji będzie zależna od liczby dzieci objętych opieką wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, 
którego dotyczy płatność.

4. Informacje zawierające dane określone w ust.3 należy składać do dnia 10 każdego miesiąca. Wzór informacji 
stanowi załącznik Nr 2 uchwały.

5. Podmioty określone w § 2 zobowiązane są zgłosić w ciągi 14 dni Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wszelkie 
zmiany w danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust.1.
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§ 6. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, 
w którym została udzielona dotacja, przedkładać roczne rozliczenie dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik 
Nr 3 do uchwały.

§ 7. Dotacja, o której mowa w § 1, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z póź. zm.)

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

§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. Nr XXVI/204/2016, w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze 
Gminy Dobrzeń Wielki  (Dz. U. Województwa Opolskiego z 2016r. poz. 2834).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2017r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/   /2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 czerwca 2017 r.

……………………………………..

 (pieczęć placówki) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok ……..

1. Nazwa organu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy* ………………………………..

………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa i siedziba żłobka / klubu dziecięcego* …………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

………………………………………………………………………………………………

4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w danym roku

a) Od 1 stycznia do końca sierpnia ……………...........

b) Od 1 września do końca grudnia …………………..

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja

Nazwa banku ………………………………………………………………………….

Nr rachunku

*-niepotrzebne skreślić

…………………………………… ……….……………………...

(miejscowość i data) (pieczątka i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/   /2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 czerwca 2017 r.

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

(pieczęć podmiotu) (miejscowość i data)

ZAPOTRZEBOWANIE NA TRANSZĘ DOTACJI

Proszę o przekazanie transzy dotacji za miesiąc ………………………. roku …………

Na dzień 01/……../……….. r. w żłobku/klubie dziecięcym* jest objętych opieką ogółem

………….. dzieci.

IMIENNY WYKAZ DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO
NA DZIEŃ 01/……………./……………. R.

Lp. Nazwisko i imię dziecka Data urodzenia Adres zamieszkania

1.

…………………………..

Podpis osoby prowadzącej placówkę
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/   /2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 czerwca 2017 r.

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU

GMINY DOBRZEŃ WIELKI NA KAŻDE DZIECKO OBJĘTE OPIEKĄ

W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

W ROKU ……………………

Lp. Miesiąc
Wysokość 
przyznanej 

dotacji

Wysokość 
wykorzystanej 

dotacji

Przeznaczenie dotacji 
(opisowo)

Zestawienie 
faktur, 

rachunków, 
umów

1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
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Projekt

z dnia  24 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/   /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie zamiaru zmiany uchwały, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446, zm.: 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730) oraz art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/243/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) uchyla się § 1. ust. 3;

2) zmianie ulega Załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) uchyla się Załącznik Nr 3.

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/    /2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 czerwca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, a także granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, a także inne 

organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Granice obwodu szkoły na:

Lp. Nazwa Szkoły

Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych 

innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych

rok szkolny 
2017/2018

rok szkolny 
2018/2019

1. Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami 
Sportowymi 
w Dobrzeniu Wielkim

Dobrzeń Wielki
ul. Kościelna 3
46-081 Dobrzeń Wielki
(klasy I-VI)

Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 94
46-081 Dobrzeń Wielki
(klasy VII i VIII)

Dobrzeń 
Wielki 
i Dobrzeń 
Mały

Dobrzeń 
Wielki 
i Dobrzeń 
Mały

2. Szkoła Podstawowa              
w Chróścicach 

Chróścice
ul. Powstańców 
Śląskich 1
46-080 Chróścice

Chróścice Chróścice

3. Szkoła Podstawowa            
w Kup prowadzona              
w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Kup

Kup
ul. 1 Maja 6a
46-082 Kup

Kup Kup
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Projekt

z dnia  24 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/............/2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 czerwca 2017 r.

o zmienie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn Dz. U. 
z 2016r. poz. 446;  zm.: poz. 1579 i 1948; z 2017r.: poz.730 935) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642;  zm.: Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1230; z 2012r. 
poz. 908; z 2013r. poz. 829) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXX/245/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017r. w sprawie zamiaru 
likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim znajdujących się w Opolu oraz miejscowości 
Kup zmienia się § 1 Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zamierza się zlikwidować następujące filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim:

1) filię w Czarnowąsach, Plac Klasztorny 8A (obecnie teren Miasta Opola) – z dniem 1 lipca 2017r.;

2) filię w Kup, Rynek 11 – z dniem 1 października 2017r.”.

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

§ 3. Uchwała podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Dobrzeniu Wielkim i w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim oraz poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały nr XXX/245/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017r. podyktowana jest
koniecznością przyspieszenia procesu likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim,
która mieści się w Czarnowąsach (obecnie Opole), Plac Klasztorny 8A.
W związku ze zmianą granic Gminy z dniem 1 stycznia 2017r. i włączeniem miejscowości Czarnowąsy do
obszaru Miasta Opola, w dotychczasowej siedzibie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu
Wielkim planowane jest uruchomienie filii Miejskiej Bibliotek i Publicznej w Opolu. Dla umożliwienia
realizacji tego zamierzenia niezbędna jest uprzednia likwidacja mieszczącej się w tym miejscu filii Gminnej
Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
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Projekt

z dnia  24 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/ ......../2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446; 
zm. poz. 1579 i 1948; z 2017r. poz. 730) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Dobrzeń Wielki w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki mogą następować tylko w trybie jego uchwalenia.

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

§ 4. Tracą moc:

1) Uchwała nr VI/55/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobrzeń Wielki;

2) Uchwała Nr X/69/2007 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Dobrzeń Wielki;

3) Uchwała Nr VIII/79/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2011r.w sprawie zmiany Statutu 
Gminy Dobrzeń Wielki;

4) Uchwała Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lutego 2012r.w sprawie zmiany Statutu 
Gminy Dobrzeń Wielki;

5) Uchwała Nr XXXVIII/385/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany 
Statutu Gminy Dobrzeń Wielki;

6) Uchwała Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany 
Statutu Gminy Dobrzeń Wielki.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/ ......../2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 czerwca 2017 r.

STATUT GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut Gminy Dobrzeń Wielki stanowi o ustroju Gminy Dobrzeń Wielki, zwanej dalej Gminą i określa 
w szczególności:

1) nazwę i siedzibę Organów Gminy;

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy;

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy;

4) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz innych komisji stałych Rady Gminy;

5) zasady działania klubów radnych;

6) zasady pracy Rady Gminy na sesjach, w tym przebieg sesji, procedura głosowania, podejmowanie uchwał 
i protokołowania obrad;

7) inicjatywę uchwałodawczą;

8) zasady rozpatrywania i załatwiania przez Radę Gminy skarg, wniosków i petycji;

9) tryb pracy Wójta;

10) zasady dostępu do dokumentów związanych z działalnością Organów Gminy.

§ 2.  Ilekroć w niniejszym Statucie Gminy Dobrzeń Wielki jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dobrzeń Wielki;

2) Organach Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Radę Gminy Dobrzeń Wielki;

3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dobrzeń Wielki;

4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dobrzeń Wielki;

5) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobrzeń Wielki;

6) Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Gminy Dobrzeń Wielki;

7) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. 
poz. 446, z późn. zm.).

Rozdział 2.
GMINA I JEJ ORGANY

§ 3. 1. Gmina Dobrzeń Wielki, zwana dalej Gminą, jest gminą wiejską.

2. Wspólnotę samorządową Gminy tworzą z mocy prawa mieszkańcy zamieszkujący na obszarze czterech wsi: 
Chróścice, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki i Kup.

§ 4. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 63,79 km2.

§ 5. Gmina położona jest w centralnej części Województwa Opolskiego i wchodzi w skład  Powiatu 
Opolskiego. Granice Gminy zakreślono na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do Statutu.

§ 6. Organami Gminy są: Rada Gminy Dobrzeń Wielki, zwana dalej Radą i Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, 
zwany dalej Wójtem.

§ 7. Siedzibą Organów Gminy jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Id: 09340093-398D-493C-82C4-FF8FA3B3C735. Projekt Strona 1



§ 8. Gmina ma herb ustalony uchwałą Rady. Wizerunek Herbu Gminy zamieszczono w Załączniku nr 2 do 
Statutu.

§ 9. W Gminie nadawany jest tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”. Zasady nadawania tytułu 
określa uchwała Rady.

§ 10. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy utworzonych przez Radę prowadzi Wójt. 

Rozdział 3.
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 11. 1. W Gminie funkcjonują jednostki pomocnicze w formie sołectw, których nazwy i granice są tożsame 
z nazwami i granicami miejscowości wymienionych w § 3 ust. 2 Statutu.

2. Gmina może utworzyć inne jednostki pomocnicze, niż określone w ust.1.

3. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Wójt.

§ 12. 1. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostki pomocniczej oraz zmiana jej granic należy do 
kompetencji Rady.

2. Wnioskodawcą utworzenia, połączenia i podziału jednostki pomocniczej oraz jej zniesienia mogą być:

1) Organy Gminy;

2) mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, w liczbie co najmniej 25 osób 
uprawnionych do głosowania w wyborach Organów Gminy;

3) podjęcie uchwały Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1 wymaga przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Rady.

§ 13. 1. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 złożenie wniosku wymaga uprzedniego podjęcia 
uchwały popierającej proponowaną zmianę przez właściwy organ uchwałodawczy tej jednostki pomocniczej, której 
zmiana dotyczy.

2. Dla podjęcia uchwały, o której mowa w ust.1 wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców 
jednostki pomocniczej, której dotyczy proponowana zmiana.

3. W przypadku wniosku składanego przez mieszkańców postanowienia § 105 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 14. Przy podejmowaniu uchwał w sprawach, o których mowa w § 12 ust.1 Rada uwzględnia przede 
wszystkim uwarunkowania przestrzenne oraz istniejące więzi między mieszkańcami i nie jest związana ani treścią 
wniosku, o którym mowa w §12 ust. 2 pkt 2, ani wynikami konsultacji z mieszkańcami, o których mowa w § 
12 ust. 2 pkt 3.  

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Jednostki pomocnicze gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji w budżecie 
Gminy, przeznaczając je na realizację zadań należących do kompetencji tych jednostek.

3. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawują Organy Gminy – każdy według 
posiadanych kompetencji.

§ 16. Jednostka pomocnicza samodzielnie zarządza mieniem Gminy, które zostało jej przekazane do 
korzystania. Składniki mienia Gminy powierzone jednostce pomocniczej oraz zasady korzystania określa Rada 
w statucie tej jednostki.

§ 17. Do zakresu czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą Gminy 
w zakresie powierzonego jej mienia należą w szczegolności:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) swobodne korzystanie z mienia przez mieszkańców sołectwa;

3) utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym, zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 18.  Organy Gminy sprawują nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych Gminy na zasadach 
określonych w statutach tych jednostek.
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§ 19. 1. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady poprzez udział w sesjach Rady oraz
w posiedzeniach komisji Rady, bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Sołtys ma prawo wyrażać opinie i zajmować stanowisko w sprawach będących przedmiotem obrad na sesji 
Rady lub na posiedzeniu komisji Rady, w szczególności w sprawach dotyczących sołectwa.

3. Przewodniczący Rady na sesji oraz przewodniczący komisji Rady podczas obrad komisji udzielają sołtysowi 
głosu na jego wniosek złożony przed rozpoczęciem obrad lub w czasie ich trwania. Za złożenie wniosku 
o udzielenie głosu uważa się również podniesienie ręki przez Sołtysa w trakcie dyskusji radnych.

4. Sołtysowi przysługuje miesięczna dieta na zasadach ustalonych w uchwale Rady.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY RADY

§ 20. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. Funkcję stanowiącą Rada realizuje na sesjach, podejmując rozstrzygnięcia w formie uchwał.

3. Funkcję kontrolną Rada realizuje poprzez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną.

4. Rada jest organem kolegialnym. Kompetencje Rady nie są kompetencjami poszczególnych radnych.

§ 21. 1. Ustawowy skład Rady stanowi piętnastu radnych.

2. Połowę ustawowego składu Rady stanowi ośmiu radnych.

PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

§ 22. 1. Rada wybiera Przewodniczącego Rady oraz jednego Wiceprzewodniczącego Rady spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ze składu Rady.

2. Zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady może dokonać każdy radny. 
Zgłoszenie kandydatury wymaga ustnej zgody kandydata.

§ 23. Stosownie do przepisów Ustawy, wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 
przeprowadzane są w głosowaniu tajnym. Dla dokonania wyboru konieczne jest uzyskanie bezwzględnej 
większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

§ 24. 1. W celu przeprowadzenia tajnych wyborów Rada powołuje komisję skrutacyjną w składzie 
trzyosobowym.

2. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby spoza składu Rady obecne na sesji,w szczególności 
sekretarz gminy lub sołtys.

§ 25. 1. Głosowanie w wyborach Przewodniczącego Rady odbywa się na kartach do głosowania 
przygotowanych przez komisję skrutacyjną w trakcie sesji, na której dokonano zgłoszeń kandydatów. Kart do 
głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. z zastrzeżeniem ust.5.

2. Karta do głosowania zawiera informację o rodzaju wyborów oraz ich dacie i jest opatrywana podłużną 
pieczęcią o treści „Rada Gminy Dobrzeń Wielki”.

3. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Przewodniczącego Rady:

1) na karcie do głosowania umieszcza się nazwisko i imię kandydata oraz trzy możliwe odpowiedzi: „jestem za”, 
„jestem przeciw” i „wstrzymuję się od głosu”, przy których z lewej strony umieszcza się kratki przeznaczone 
na oddanie głosu;

2) głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok wybranej odpowiedzi 
spośród wymienionych powyżej w pkt 1;

3) głos uznawany jest za ważny jeśli na karcie do głosowania postawiono znak „X”w kratce z lewej strony obok 
tylko jednej odpowiedzi spośród wymienionychw pkt 1;

4) w przypadku postawienia znaku „X” w więcej niż jednej kratce albo niepostawienia znaku „X” w żadnej 
kratce, głos uznawany jest za nieważny.

4. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na Przewodniczącego Rady:
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1) komisja skrutacyjna przygotowuje kartę do głosowania, na której nazwiska i imiona kandydatów umieszczone 
są w kolejności alfabetycznej. Przy każdym z nazwiskz lewej strony umieszcza się kratkę przeznaczoną na 
oddanie głosu;

2) głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego 
kandydata;

3) głos uznawany jest za ważny jeśli na karcie do głosowania postawiono znak „X”w kratce z lewej strony obok 
nazwiska tylko jednego kandydata;

4) w przypadku postawienia znaku „X” w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata albo 
niepostawienia znaku „X” w żadnej kratce, głos uznawany jest za nieważny.

5. Zasady przeprowadzenia wyborów określone w ust. 2-4, w tym warunki ważności głosu są podawane 
radnym do wiadomości przez komisję skrutacyjną przed rozpoczęciem głosowania.

6. Głosowanie przeprowadza się z użyciem urny.

7. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół zawierający wyniki  
głosowania. Protokół komisji skrutacyjnej jest załącznikiem do protokołu sesji.

8. W przypadku gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, komisja skrutacyjna przygotowuje ponownie 
karty do głosowania i przeprowadza się kolejne głosowanie, aż do uzyskania wyniku potwierdzającego dokonanie 
wyboru Przewodniczącego Rady. Jeśli w głosowaniu brało udział kilku kandydatów i dwóch z nich otrzymało tę 
samą liczbę głosów ważnych, komisja umieszcza na ponownie przygotowanych kartach do głosowania  nazwiska 
tylko tych dwóch kandydatów. Zasady określone w ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.

9. Za wybranego na przewodniczącego Rady uznaje się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

10. Zgodnie z wynikiem tajnego głosowania Rada podejmuje uchwałę potwierdzającą wybór 
Przewodniczącego Rady.

§ 26. Zasady określone w art. 25 Statutu stosuje się odpowiednio przy przeprowadzaniu wyborów 
Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 27. Do zadań Przewodniczącego Rady w zakresie organizacji pracy Rady należy w szczególności:

1) zwoływanie sesji Rady, przewodniczenie obradom i zapewnienie prawidłowego ich przebiegu;

2) zapewnienie właściwego procesu podejmowania uchwał, w tym:

a) kierowanie projektów uchwał do zaopiniowania przez komisje Rady i kluby radnych,

b) zapewnienie komisjom Rady możliwości przedstawiania w trakcie sesji Rady opinii dotyczących projektów 
uchwał będących przedmiotem obrad, przed ich uchwaleniem,

c) zarządzenie oraz przeprowadzenie głosowania,

d) nadzór nad prawidłowym liczeniem głosów w trakcie głosowania;

3) koordynowanie działań komisji Rady, a w szczególności:

a) zapewnienie powiązania prac komisji Rady z bieżącą działalnością Rady,

b) udzielanie komisjom pomocy w wykonywaniu ich zadań;

4) podpisywanie uchwał Rady oraz protokołów sesji;

5) wydawanie komisjom Rady upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 48 ust.1 Statutu;

6) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu.

§ 28. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz w przypadkach przez Radę wskazanych.

§ 29. 1.W razie nieobecności Przewodniczącego Rady lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, 
zadania Przewodniczącego wynikające z ustawy oraz Statutu wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

. 
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2. Przewodniczący Rady może upoważnić Wiceprzewodniczącego Rady do czasowego wykonywania jego 
zadań w sytuacji innej niż podane w ust. 1.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 wydane na sesji podlega odnotowaniu w protokole sesji, a wydane 
w czasie miedzy sesjami wymaga formy pisemnej i podpisu przewodniczącego Rady.

KOMISJA REWIZYJNA I INNE KOMISJE STAŁE RADY

§ 30. 1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną i inne komisje stałe Rady do wykonywania określonych zadań.

2. Powołanie komisji stałych Rady następuje w drodze uchwały.

3. Wykaz komisji stałych Rady wraz z ramowym planem ich zadań stanowi Załącznik nr 3 do Statutu, 
z zastrzeżeniem ust.4.

4. Zadania Komisji Rewizyjnej określono w §45 i §46  Statutu.

5. Rada może ustalić w sposób szczegółowy zadania komisji stałej w uchwale o jej powołaniu.

§ 31. 1. Radny ma prawo wyboru komisji stałej Rady, w skład której chce być powołany, z zastrzeżeniem § 
42 ust. 2 Statutu.

2. Komisja stała Rady nie może liczyć mniej niż 3 osoby.

3. Radny nie może być członkiem więcej niż dwóch komisji stałych Rady (w tym Komisji Rewizyjnej)  
i przewodniczącym więcej niż jednej z nich.

§ 32. 1. Na posiedzeniach komisji stałych Rady odbywa się merytoryczna praca, polegająca w szczególności na 
wypracowaniu opinii lub stanowiska w sprawie projektów uchwał zaplanowanych do podjęcia na sesji.

2. W podejmowaniu uchwał Rada bierze pod uwagę opinie i stanowiska komisji Rady, nie jest jednak nimi 
związana.

§ 33. 1. Działania komisji stałych Rady, w szczególności te związane z opiniowaniem projektów uchwał, 
muszą być zbieżne z działaniami Rady podejmowanymi na sesjach.

2. Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady, w tym Komisji Rewizyjnej, zwołują posiedzenia 
komisji po zapoznaniu się z porządkiem dziennym sesji i stwierdzeniu właściwości komisji do zaopiniowania 
projektu uchwały lub zajęcia stanowiska w sprawie należącej do kompetencji komisji.

3. Każda komisja stała Rady może obradować w okresie między sesjami tylko jeden raz. Zorganizowanie 
dodatkowego posiedzenia komisji stałej wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady.

§ 34. 1. Komisje stałe Rady przedstawiają Radzie plan pracy uwzględniający plan kontroli.

2. W przypadku braku planu, o którym mowa w ust.1, komisja stała Rady działa na polecenie Rady.

3. Bieżące działania komisji stałych Rady, o których mowa w §32 i §33 nie wymagają umieszczenia w planie 
pracy Komisji.

§ 35. 1. Komisje stałe Rady nie są Organami Gminy i nie mają samodzielnych uprawnień,
z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zadania, uprawnienia i obowiązki komisji stałych określa Rada, z zastrzeżeniem ust.3

3. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania określone przez Radę oraz posiada uprawnienie do samodzielnego 
działania w zakresie określonym Ustawą.

§ 36. 1. Wspólnymi zadaniami komisji stałych Rady są działania opiniodawcze, inicjujące i kontrolne.

2. Uprawnienia kontrolne innych komisji stałych Rady nie mogą naruszać uprawnień kontrolnych Komisji 
Rewizyjnej.

3. Postanowienia § 47-55 Statutu stosuje się odpowiednio do innych, niż Komisja Rewizyjna, komisji stałych 
Rady.

§ 37. 1. Pierwsze posiedzenie komisji stałych Rady zwołuje Przewodniczący Rady.

2. Komisja stała Rady na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego komisji.
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3. Przewodniczący komisji stałej Rady zwołuje i organizuje posiedzenia  komisji oraz  przewodniczy jej 
obradom.

§ 38. 1. Protokół posiedzenia komisji stałej Rady sporządza osoba wskazana przez tę komisję.

2. Protokoły  posiedzenia komisji, za wyjątkiem protokołu kontroli, oraz wypracowane na posiedzeniach 
opinie, stanowiska oraz wnioski podpisuje Przewodniczący komisji.

3. Zbiór protokołów posiedzeń komisji Rady wraz z opiniami, stanowiskami, wnioskami i innymi 
dokumentami wypracowanymi na tych posiedzeniach prowadzi pracownik Urzędu Gminy, któremu Wójt 
powierzył obsługę Rady.

§ 39. Przewodniczący komisji stałych Rady mogą zapraszać na posiedzenia komisji osoby nie będące 
w składzie komisji, nie może to jednak obciążać budżetu Gminy.

§ 40. Radni wchodzący w skład  komisji stałych Rady potwierdzają obecność na posiedzeniach własnoręcznym 
podpisem składanym w specjalnie prowadzonym w tym celu rejestrze.

§ 41. Radnemu przysługuje dieta za udział w posiedzeniach komisji stałych, których jest członkiem, na 
zasadach określonych w uchwale Rady.

TRYB I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 42. 1. Komisja Rewizyjna jest jedyną komisją stałą Rady, której powołanie przez Radę gwarantuje Ustawa

2. Stosownie do przepisów Ustawy w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać powołani radni pełniący 
funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi nie mniej niż 3 radnych, w tym przedstawiciele klubów radnych, jeśli 
zostały utworzone.

§ 43. Do Komisji Rewizyjnej Rady mają zastosowanie postanowienia Statutu dotyczące komisji stałych Rady, 
z zastrzeżeniem § 45 ust.1 Statutu.

§ 44. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenia Komisji, ustala porządek obrad oraz 
przewodniczy obradom.

2. W przypadku nieobecności lub niedyspozycji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

w czasie gdy zwołanie posiedzenia Komisji jest konieczne w celu wykonania zadań określonych w Ustawie, 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Rady.

3. W sytuacji o której mowa w ust. 2 posiedzenie Komisji Rewizyjnej prowadzi jej członek wskazany przez 
Komisję.

§ 45. 1. Do wyłącznej właściwości Komisji Rewizyjnej należą zadania w zakresie opiniowania wykonania 
budżetu Gminy oraz występowania z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia  lub nieudzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy.

2. Zadania określone w ust.1 Komisja Rewizyjna realizuje z mocy Ustawy.

3. Wnioski i opinie Komisji Rewizyjnej, o których mowa w ust.1 sporządzane są na piśmie i podpisywane 
przez wszystkich członków Komisji obecnych przy ich sporządzaniu.

§ 46. 1. Poza zadaniami wymienionymi w § 45 ust.1 do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) opiniowanie projektu budżetu gminy;

2) bieżąca analiza i kontrola wykonywania budżetu Gminy w ciągu roku;

3) analiza zdolności kredytowej Gminy i opiniowanie zamiaru zaciągania przez Gminę kredytów i pożyczek;

4) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy oraz wieloletniej 
prognozy finansowej;

5) wyrażanie opinii w sprawie stawek podatków i opłat, będących dochodami własnymi Gminy;

6) kontrolowanie sposobu wykonywania uchwał Rady;

7) kontrola sposobu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy;
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8) kontrola wykonywania budżetu przez jednostki gminne;

9) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności i potrzeb Rady;

10) rozpatrywanie skarg, do załatwienia których właściwa jest Rada. Rozpatrywanie skargi następuje na zasadach 
określonych w Rozdziale 8 Statutu i obejmuje w szczególności przeprowadzenie na polecenie Rady 
postępowania wyjaśniającego oraz przygotowanie dla potrzeb Rady pisemnego stanowiska Komisji 
w przedmiocie zasadności lub bezzasadności skargi.

2. Opinie i inne dokumenty wypracowywane w związku z realizacją zadań Komisji, określonych w ust. 1 pkt 1-
9 sporządzane są na piśmie i podpisywane przez Przewodniczącego Komisji, chyba że Komisja postanowi inaczej.

3. Stanowisko Komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 oraz protokoły kontroli w jednostkach Gminy są 
podpisywane przez wszystkich członków Komisji obecnych przy ich sporządzaniu.

§ 47. 1. Zadania kontrolne, w tym określone w § 46 ust.1 Statutu, Komisja Rewizyjna może realizować na 
podstawie rocznego planu pracy i kontroli, zatwierdzonego przez Radę lub na odrębne polecenie Rady w sprawie 
przeprowadzenia kontroli wydane na sesji.

2. Zatwierdzenie przez Radę rocznego planu pracy i kontroli  lub wydanie polecenia dokonania kontroli 
nie ujętej w planie pracy Komisji jest czynnością proceduralną i podlega odnotowaniu w protokole obrad sesji.

§ 48. 1. Na podstawie zatwierdzonego planu pracy lub odrębnego polecenia Rady do przeprowadzenia kontroli, 
o których mowa w § 47 Statutu, Przewodniczący Rady wydaje Komisji Rewizyjnej upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli, w którym określa termin i zakres kontroli.

2. Upoważnienie jest dokumentem uprawniającym Komisję do wejścia na teren jednostki kontrolowanej oraz 
do przeprowadzenia kontroli.

3. Upoważnienie wydawane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się jednostce 
kontrolowanej, a drugi pozostaje w aktach Komisji jako załącznik do protokołu kontroli

§ 49. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w oparciu o kryteria: legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności.

2. Kontrole Komisji nie mogą naruszać tajemnic ustawowo chronionych.

3. Kontrole Komisji obejmują jedynie wykonywanie zadań własnych Gminy.

§ 50. 1. Radny będący w składzie Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu od udziału w kontroli prowadzonej 
przez Komisję w sprawach, w których może istnieć podejrzenie o jego stronniczość, interesowność lub brak 
obiektywizmu.

2. O wyłączeniu radnego pełniącego w Komisji funkcję członka decyduje Komisja, a w sprawie wyłączenia 
Przewodniczącego Komisji decyduje Rada w formie postanowienia proceduralnego, podlegającego odnotowaniu 
w protokole sesji.

3. W przypadku wyłączenie Przewodniczącego Komisji od udziału w pracach Komisji, komisja wybiera ze 
swego składu osobę, która będzie przewodniczyć działaniom Komisji w sprawie, w której Przewodniczący Komisji 
podlega wyłączeniu.

§ 51. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po otrzymaniu upoważnienia o którym mowa w §48 zawiadamia 
Wójta i kierownika jednostki organizacyjnej Gminy o zamiarze przeprowadzenia kontroli, o jej zakresie i terminie 
przynajmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia Komisji warunków lokalowych 
i technicznych, umożliwiających swobodne przeprowadzenie kontroli.

3. Komisja ma prawo do dostępu do dokumentów za wiedzą i zgodą kierownika jednostki lub osoby przez 
niego upoważnionej.

4. Członkowie Komisji nie mogą wynosić dokumentów objętych kontrolą poza siedzibę kontrolowanej 
jednostki.

5. Podczas prowadzenia kontroli Komisja zobowiązana jest do przestrzegania obowiązujących w jednostce 
przepisów, w tym w szczególności dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
postępowania z informacjami zawierającymi tajemnice ustawowo chronione, dane wrażliwe i informacje niejawne.
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6. Komisja bez zgody osób zatrudnionych w jednostce nie może mieć dostępu do ich teczek akt osobowych.

7. Przeprowadzania kontroli przez Komisję nie może naruszać czasu pracy obowiązującegow kontrolowanej 
jednostce.

§ 52. 1. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzający kontrolę oraz kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę kontrolowanej jednostki oraz imię i nazwisko kierownika jednostki;

2) imiona i nazwiska członków Komisji, przeprowadzających kontrolę;

3) określenie zakresu i metody kontroli oraz określenie podstawy do jej przeprowadzenia;

4) czas trwania kontroli;

5) opis stwierdzonego stanu faktycznego;

6) ewentualne uwagi wniesione przez kierownika jednostki;

7) wykaz załączników.

3. Protokół sporządza się do 7 dni po zakończeniu kontroli,

4. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik 
jednostki kontrolowanej a drugi pozostaje w aktach Komisji.

5. Kopię protokołu uwierzytelnioną przez przewodniczącego Komisji przekazuje się niezwłocznie Wójtowi 
i Przewodniczącemu Rady.

§ 53. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości,  Komisja Rewizyjna formułuje 
zalecenia i wnioski w sprawie ich usunięcia.

2. Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust.1,  Komisja przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej 
oraz Wójtowi.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Komisję Rewizyjną o sposobie 
realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania. Odmowa 
wykonania zaleceń i wniosków lub ich części wymaga uzasadnienia.

4. Komisja może dokonać sprawdzenia faktycznego wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych.

5. O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych przez podmiot kontrolowany Komisja Rewizyjna informuje 
Wójta i Radę, z uwzględnieniem postanowień § 54 Statutu.

§ 54. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ustala z  Przewodniczącym Rady formę i termin przedstawienia 
Radzie wyników działań kontrolnych Komisji.

§ 55. 1. Za przeprowadzenie kontroli członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje dieta w kwocie równej 
wysokości diety ustalonej w uchwale Rady za udział w posiedzeniu Komisji oraz zwrot kosztów podróży 
służbowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Każda kontrola (w tym ustalenie wniosków pokontrolnych) przeprowadzana jest w ramach jednego 
posiedzenia Komisji, niezależnie od ilości dni trwania kontroli.

KOMISJE DORAŹNE RADY

§ 56. 1. Dla wykonania zadań jednorazowych lub szczególnych, Rada może powołać ze swego składu komisję 
doraźną Rady, zwaną dalej komisją doraźną.

2. Skład osobowy komisji doraźnej, jej nazwę, zadania i czas działania określa Rada w uchwale o powołaniu 
komisji.

3. W skład komisji doraźnej mogą wejść radni, będący członkami Komisji Rewizyjnej lub innych komisji 
stałych Rady.

4. Do członkostwa radnego w komisji doraźnej nie stosuje się ograniczenia ustalonego w § 31 ust. 4 Statutu.

5. Z wnioskiem o powołanie komisji doraźnej może wystąpić Wójt lub Przewodniczący Rady.
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6. Obowiązek powołania przez Radę komisji doraźnej może wynikać z przepisów prawa.

§ 57. Komisja doraźna dokumentuje posiedzenia w sposób określony dla komisji stałych Rady.

§ 58. 1. Radny powołany w skład komisji doraźnej potwierdza obecność na odrębnej liście obecności, 
sporządzonej tylko dla potrzeb tej komisji.

2. Radnemu przysługuje dieta za udział w posiedzeniach komisji doraźnej, której jest

członkiem, kwocie równej wysokości diety ustalonej w uchwale Rady za udział w posiedzeniu Komisji oraz 
zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

KLUBY RADNYCH

§ 59. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych na zasadach przynależności politycznej, zawodowej lub innych 
kryteriów przez siebie przyjętych.

2. Klub uznaje się za założony jeśli liczy co najmniej 5 radnych.

3. Na czele klubu stoi przewodniczący klubu, wybrany przez radnych będących członkami klubu.

4. Kluby radnych mogą składać projekty uchwał oraz podejmować inne działania inicjujące, jak również 
występować z głosem doradczym i opiniodawczym na sesji Rady.

5. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

6. Za udział w spotkaniach klubu radnemu nie przysługuje dieta.

7. Rejestr klubów radnych prowadzi pracownik Urzędu Gminy, któremu Wójt powierzył obsługę Rady.

Rozdział 5.
SESJE RADY

§ 60. Rada obraduje i podejmuje uchwały na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. 

§ 61. 1. Sesje Rady odbywają się w sali narad w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

2. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym miejscu niż wskazane 
w ust. 1, z podaniem przyczyny zmiany.

3. Rada może odbywać sesje wyjazdowe, w szczególności związane z lustracją mienia Gminy lub kontrolą 
przebiegu inwestycji, jak również w celu zapoznania się z wykonywaniem zadań przez gminne jednostki 
organizacyjne lub jednostki pomocnicze Gminy.

4. Rada może odbywać uroczyste sesje, w szczególności z okazji świąt lub rocznic.

5. W odniesieniu do uroczystej sesji Rady nie obowiązują zasady określone w § 62 ust.2 Statutu, o ile Rada 
nie podejmuje na tej sesji uchwał.

§ 62. 1.Sesję przygotowuje Przewodniczący Rady ustalając termin, miejsce oraz porządek obrad sesji. 
Postanowienia § 29 Statutu stosuje się odpowiednio.

. 

2. Zawiadomienie o sesji zawierające informacje o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, projekt porządku obrad, 
projekty uchwał i materiały związane z przedmiotem obrad przekazuje się radnym przynajmniej 7 dni przed 
ustalonym terminem sesji.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 przekazuje się w wersji elektronicznej na adres poczty 
elektronicznej podany przez radnego. W wyjątkowych przypadkach zawiadomienie może być przekazane radnemu 
w formie tradycyjnej (papierowej).

§ 63.  Informację o terminie i miejscu sesji Rady oraz o przedmiocie obrad podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej 
Gminy, najpóźniej 7 dni przed datą sesji. 

§ 64. W wyjątkowych i nie dających się przewidzieć sytuacjach wymagających stanowiska Rady, 
Przewodniczący Rady może zwołać sesję przekazując radnym jedynie zawiadomienie o terminie i miejscu obrad. 

§ 65. Zasady zwoływania sesji Rady na wniosek Wójta lub grupy radnych określa ustawa.
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§ 66. 1. Sesja zasadniczo odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego Rady, klubu radnych albo grupy co najmniej 4 radnych, złożony na sesji, 
Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej 
samej sesji Rady.

3. Przerwanie sesji Rady w trybie przewidzianym w ust. 2 może nastąpić w szczególności względu na 
niemożność wyczerpania porządku obrad, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub informacji 
niezbędnych do podjęcia uchwały albo inne przeszkody uniemożliwiające Radzie obradowania lub rozstrzyganie 
spraw.

4. Termin kolejnego posiedzenia Rady w ramach tej samej sesji wyznacza Przewodniczący Rady po konsultacji 
z Wójtem na dzień przypadający nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przerwania sesji. O ustalonej dacie 
kontynuacji obrad sesji powiadamia się radnych niezwłocznie, nie później jednak niż na 4 dni przez datą sesji.

5. Przewodniczący Rady może przerwać obrady sesji i wyznaczyć inny termin kontynuowania sesji 
w przypadku stwierdzenia po dokonaniu otwarcia sesji albo w trakcie jej trwania braku kworum umożliwiającego 
podejmowanie przez Radę uchwał.

6. W przypadku przerwania obrad sesji z przyczyny wskazanej w ust. 5, zasady określone w ust. 4 stosuje się 
odpowiednio.

§ 67. 1. Sesje Rady są jawne i mogą w nich uczestniczyć w roli obserwatorów i słuchaczy osoby spoza składu 
Rady.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zajmują specjalnie przygotowane dla nich miejsca i nie mogą w żaden 
sposób swoim zachowaniem zakłócać obrad sesji.

3. Osoby spoza Rady, w tym sołtysi, mogą zabierać głos tylko za zgodą Przewodniczącego Rady.

4. W przypadku naruszenia przez osoby spoza Rady powagi obrad sesji albo dóbr osobistych radnych lub 
innych osób funkcyjnych obecnych na sesji,  przewodniczący może, po uprzednim ustnym ostrzeżeniu, nakazać 
opuszczenie sali obrad przez osoby dopuszczające się naruszenia, a w przypadku niewykonania nakazu -  zwrócić 
się o interwencję do policji.

§ 68. 1. Przewodniczący  może zapraszać na sesje Rady osoby, których obecność jest niezbędna dla 
rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem obrad, jak również osoby, które mają zostać przez Radę uhonorowane 
za swoje osiągnięcia.

2. Zaproszonych gości Przewodniczący Rady przedstawia na początku sesji, po przyjęciu porządku obrad, 
podając jednocześnie cel przybycia gości oraz punkt porządku dziennego, w którym przewidziane jest ich 
wystąpienie.

3. Z inicjatywą zaproszenia na sesję osób spoza Rady może wystąpić również Wójt.

§ 69. 1. Wójt może uczestniczyć w obradach sesji Rady.

2. Przewodniczący jest zobowiązany do udzielenia głosu Wójtowi w sprawach będących przedmiotem obrad 
sesji oraz w sprawie projektów uchwał.

3. Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy mogą uczestniczyć w obradach sesji z głosem 
doradczym.

2. Osoby wymienione w ust. 3 zabierają głos za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego Rady.

§ 70. 1. Radny potwierdza obecność na sesji Rady własnoręcznym podpisem w specjalnym rejestrze.

2. Za udział w sesji radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży w wysokości i na zasadach określonych 
uchwałą Rady.

§ 71. Wójt przy pomocy pracowników Urzędu Gminy udziela Przewodniczącemu wszelkiej pomocy 
merytorycznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej w przygotowaniu Sesji oraz w jej przeprowadzeniu.

PRZEBIEG SESJI

§ 72. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
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2. Przewodniczący otwiera sesję wypowiadając formułę: „Otwieram (tu kolejny numer porządkowy sesji) sesję 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki”, a zamyka wypowiadając formułę: „Zamykam (tu kolejny numer porządkowy sesji) 
sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki”

3. Po otwarciu sesji Przewodniczący  stwierdza na podstawie liczby obecnych na sesji radnych zdolność Rady 
do podejmowania uchwał. W przypadku stwierdzenia braku kworum przepisy §66 ust.5 Statutu stosuje się 
odpowiednio.

§ 73. 1. Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący Rady przedstawia radnym proponowany porządek obrad 
sesji.

2. Porządek obrad powinien przewidywać w szczególności: przedstawianie projektów uchwał przez Wójta lub 
osobę przez niego wskazaną, dyskusję radnych, opinie i wnioski komisji Rady, podjęcie uchwał przez Radę, jak 
również punkt przeznaczony na składanie interpelacji i wniosków przez radnych oraz na udzielanie odpowiedzi na 
złożone wcześniej interpelacje i wnioski.

3. W przypadku dwóch lub więcej projektów uchwał dotyczących tej samej sprawy umieszcza się je w jednym 
punkcie porządku obrad.

4. Rada przyjmuje proponowany porządek dzienny zwykłą większością głosów.

5. Dla wprowadzenia zmian w porządku dziennym sesji Ustawa wymaga bezwzględnej większości głosów 
ustawowego składu Rady.

6. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji może wystąpić każdy radny oraz Wójt.

§ 74. Przewodniczący Rady prowadzi sesję zgodnie z przyjętym przez Radę porządkiem obrad.

§ 75. 1.Proces podejmowania uchwał obejmuje w szczególności:

. 1) przedstawienie projektu uchwały przez Wójta lub osobę przez niego wskazaną;

2) przedstawienie opinii właściwej komisji Rady i innych wymaganych opinii;

3) dyskusję, w tym wnioski i poprawki dotyczące projektu uchwały;

4) głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

2. Głosowanie nad projektem uchwały odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 87 Statutu.

§ 76. 1. Opinie i wnioski komisji Rady przedstawia na sesji właściwy przewodniczący komisji, a w razie jego 
nieobecności - inna wskazana przez komisję osoba.

2. Opinie podmiotów zewnętrznych, jeśli są wymagane do podjęcia uchwały, przedstawia Przewodniczący 
Rady albo Wójt.

§ 77. 1. Przewodniczący udziela radnym głosu według kolejności zgłoszeń. Radny zgłasza chęć zabrania głosu 
przez podniesienie ręki.

2. Radny zabierający głos winien zadbać, aby jego wypowiedź była zwięzła, uporządkowana i merytoryczna.

3. Dla zapewnienia zgodnego z porządkiem obrad i sprawnego przebiegu sesji Przewodniczący Rady może 
stosować środki dyscyplinujące wobec radnych,  a w szczególności:

1) może ustalić sposób prowadzenia dyskusji radnych nad określonym punktem porządku dziennego, 
w szczególności  poprzez ograniczenie ilości wystąpień radnego w tej samej sprawie;

2) może czynić radnemu uwagi dotyczące tematu, formy i czasu jego wystąpienia oraz przywoływać radnego do 
porządku;

3) może odebrać radnemu głos jeżeli temat, sposób wystąpienia  lub zachowanie radnego w sposób oczywisty 
zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji. Fakt odebrania głosu radnemu przez 
Przewodniczącego odnotowuje się w protokole sesji.

4. Uprawnienia Przewodniczącego Rady, o których mowa w ust.3,  mają zastosowanie również wobec osób 
uczestniczących w sesji, niebędących radnymi.

§ 78. 1. Przewodniczący Rady zarządza  przerwy w obradach sesji określając czas ich trwania.

2. Przerwa nie powinna trwać dłużej niż 30 minut, z zastrzeżeniem § 66 ust. 2-6.
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§ 79. 1. W trakcie sesji Przewodniczący Rady przyjmuje  wnioski o charakterze formalnym, które mogą 
dotyczyć w szczególności:

1) stwierdzenia kworum;

2) zmiany porządku obrad;

3) ograniczenia czasu wystąpień;

4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

5) ogłoszenia przerwy w obradach.

2. Z wnioskiem formalnym może wystąpić każdy radny oraz Wójt.

3. Przyjęcie wniosku odbywa się w głosowaniu jawnym i wymaga zwykłej większości głosów, za wyjątkiem 
przypadku określonego w ust.1 pkt 2, który zgodnie z Ustawą wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów 
ustawowego składu Rady.

§ 80. 1. Radni mogą składać interpelacje zarówno ustnie,  jak i na piśmie.

2. Interpelacje dotyczą istotnych spraw wspólnoty samorządowej i powinny być sformułowane w sposób jasny 
i zwięzły.

3. Interpelacja ustna może być złożona tylko na sesji i podlega odnotowaniu w protokole.

4. W okresie między sesjami radni mogą składać na piśmie interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady.

5. Przewodniczący informuje Radę o złożonych interpelacjach na najbliższej sesji następującej po ich 
otrzymaniu. Przepisy 81 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 81. 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych udziela Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

2. Odpowiedź na interpelację jest udzielana radnemu w formie pisemnej.

3. Odpowiedź w formie ustnej na interpelację może zostać udzielona tylko na sesji i tylko za zgodą jej autora, 
a treść odpowiedzi ustnej na interpelację podlega odnotowaniu w protokole sesji.

4. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 
1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - w terminie 3 miesięcy od dnia sesji, na której 
interpelacja została złożona lub przedstawiona przez Przewodniczącego Rady, który interpelację otrzymał.

§ 82. 1. Radny może kierować zapytania do innych radnych, do Wójta oraz innych osób funkcyjnych obecnych 
na sesji, jak również do osób zaproszonych.

2. Zapytania mogą być składane w szczególności w sprawach aktualnych problemów Gminy w celu uzyskania 
informacji o konkretnym stanie faktycznym lub uzyskania wyjaśnień w sprawie będącej przedmiotem obrad sesji.

3. W czasie trwania sesji Rady zapytania mogą być formułowane zarówno ustnie jaki i pisemnie. Składający 
zapytanie może wnieść o udzielenie odpowiedzi na piśmie, pomimo uzyskania odpowiedzi ustnej na sesji.

§ 83. 1.W odrębnym punkcie porządku dziennego sesji obejmującego „Sprawy różne”, Przewodniczący 
informuje Radę o korespondencji, którą otrzymał oraz o pismach, które skierował do podmiotów zewnętrznych 
jako osoba reprezentująca Radę.

. 

2. W punkcie „Sprawy różne” mogą być za zgodą Rady rozpatrzone inne sprawy, które wyniknęły po dniu 
wysłania do radnych zawiadomienia o sesji, o którym mowa w § 62 ust.2 Statutu.

§ 84. Przewodniczący nie może bez zgody Rady zakończyć obrad sesji, jeśli porządek dzienny przyjęty przez 
Radę nie został w pełni wyczerpany.

§ 85. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę o zamknięciu 
obrad sesji, określoną w § 72 ust. 2.

2. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy 
porządkowe właściwe dla tego miejsca.

PROCEDURA GŁOSOWANIA
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§ 86. 1. Przewodniczący oznajmia radnym, że przystępuje do przeprowadzenia głosowania nad projektem 
uchwały lub w innej sprawie.

2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

3. Radny podlega wyłączeniu z głosowania w przypadku określonym w art. 25a Ustawy, gdy głosowanie 
dotyczy jego interesu prawnego.

§ 87. 1. Głosowanie nad projektem uchwały przeprowadza się w następującej kolejności:

1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony;

2) głosowanie poprawek i autopoprawek  do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się nad 
tymi poprawkami, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych;

3) głosowanie projektu uchwały z wcześniej przegłosowanymi zmianami.

2. Wnioski i poprawki przeciwstawne lub alternatywne poddaje się pod głosowanie kolejno. Przy czym 
o kolejności głosowania decyduje Przewodniczący Rady.

3. Przewodniczący Rady przed poddaniem pod głosowanie wniosku lub poprawki precyzuje i ogłasza Radzie 
proponowaną ich treść w taki sposób, aby ich redakcja była przejrzysta i zgodna z intencją autora.

§ 88. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu Rady, za wyjątkiem przypadków dla których ustawa  określa inny sposób i tryb 
głosowania.

§ 89. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, za wyjątkiem głosowania jawnego imiennego, 
o którym mowa w § 90 Statutu.

2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady, każdorazowo sprawdzając czy głosowanie odbywa 
się w obecności wymaganej liczby radnych. Po przeliczeniu głosów przez osobę sporządzającą protokół, 
Przewodniczący Rady ogłasza ustnie wynik głosowania, który zostaje odnotowany w protokole sesji.

§ 90. 1. Głosowanie jawne imienne jest szczególnym rodzajem głosowania jawnego i polega na tym, że każdy 
z radnych indywidualnie, publicznie dokonuje aktu głosowania tzn. po odczytaniu swego nazwiska określa ustnie, 
czy jest za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu.

2. Stosownie do przepisów Ustawy głosowanie jawne imienne obowiązuje w przypadku podjęcia uchwały 
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny nieudzielania absolutorium oraz 
w przypadku podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż 
nieudzielanie mu absolutorium.

§ 91. Głosowanie tajne Rady odbywa się tylko w przypadku gdy Ustawa tak stanowi.

2. Sposób przeprowadzania głosowania tajnego określają postanowienia § 24 i 25 Statutu.

PROTOKÓŁ SESJI

§ 92. 1. Z przebiegu sesji spisywany jest protokół.

2. Protokół spisuje pracownik Urzędu Gminy, któremu Wójt powierzył obsługę Rady albo inna osoba 
wskazana przez Przewodniczącego Rady.

3. Dopuszcza się dodatkowo możliwość rejestracji obrad sesji przy użyciu sprzętu audiowizualnego.

§ 93. 1. Protokół obrad sesji jest urzędowym zapisem przebiegu sesji i powinien zawierać w szczególności:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia;

2) liczbę radnych obecnych na posiedzeniu;

3) dane nieobecnych radnych z podaniem, czy nieobecność jest usprawiedliwiona;

4) stwierdzenie obecności wymaganej liczby radnych, pozwalającej na podejmowania uchwał;

5) proponowany i uchwalony porządek obrad;

6) przebieg obrad, streszczenie wypowiedzi i dyskusji;

7) treść zgłoszonych i uchwalonych wniosków;
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8) stwierdzenie przedstawienia opinii przez  przewodniczących komisji;

9) tryb i przebieg głosowania nad projektami uchwał z podaniem liczby oddanych głosów „za”, „przeciw” 
i „wstrzymujących się;

10) numery i tytuły podjętych uchwał  oraz potwierdzenie jakim wynikiem głosowania zostały podjęte (np. 
jednogłośnie, większością głosów);

11) zapis o podjętych uchwałach proceduralnych;

12) inne zapisy wynikające z niniejszego Statutu oraz wprowadzone na polecenie Przewodniczącego Rady 
w trakcie obrad sesji,

13) listę załączników;

14) podpis osoby sporządzającej protokół.

2. Numer protokołu sesji składa się z kolejnego w kadencji numeru sesji oznaczonego cyfrą rzymską oraz roku 
kalendarzowego oznaczonego cyfrą arabską.

3. Do protokołu załącza się niezbędne materiały dotyczące przedmiotu obrad oraz głosowania, z wyłączeniem 
projektów uchwał oraz uchwał podjętych przez Radę, które stanowią odrębne dokumenty.

4. Oświadczenia woli i wiedzy, o których mowa w § 101 Statutu, jeśli nie zostały przyjętew formie uchwały, są 
załącznikami do protokołu sesji, na której zostały podjęte.

§ 94. 1. Protokół sesji jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady najpóźniej na kolejnej sesji i nie 
wymaga zatwierdzenia jego treści przez radnych.

2. Protokół sesji nie jest odczytywany na kolejnej sesji Rady, chyba że z wnioskiem o jego odczytanie  
w całości lub w części wystąpi Przewodniczący Rady, radny lub Wójt.

§ 95. 1.Zbiór protokołów sesji Rady prowadzi Urząd Gminy. Zasady gromadzenia, przechowywania 
i archiwizacji protokołów sesji określają przepisy odrębne.

. 

2. Protokoły sesji są udostępniane radnym na ustny wniosek w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz w czasie 
sesji.

3. Radni mogą zgłaszać uwagi i poprawki do protokołu, o których uwzględnieniu i wprowadzeniu do treści 
protokołu decyduje Przewodniczący Rady.

Rozdział 6.
UCHWAŁY RADY

§ 96. 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z właściwością i posiadanymi kompetencjami, podejmując 
rozstrzygnięcia w formie uchwał.

2. Uchwały Rady są podejmowane tylko na sesjach i są odrębnymi dokumentami.

3. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący stosownie do § 
29 Statutu.

§ 97. 1. Uchwały Rady redagowane są z zachowaniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016r. poz. 283).

2. Uchwała Rady zawiera w szczególności:

1) numer uchwały;

2) datę podjęcia;

3) tytuł (określenie sprawy w jakiej uchwała jest podejmowana);

4) podstawę prawną;

5) dokładnie i czytelnie sformułowaną merytoryczną treść uchwały;

6) przepisy przejściowe i derogacyjne;

7) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały;
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8) termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania;

9) ewentualne określenie załączników do uchwały, stanowiących jej integralną część.

2. Na numer uchwały składają się: kolejny numery sesji od początku kadencji Rady (cyfra rzymska), kolejny 
numer uchwały od początku kadencji Rady (cyfra arabska) i rok kalendarzowy podjęcia uchwały (cyfra arabska).

§ 98. Podejmowanie uchwał odbywa się zgodnie z postanowieniami § 88 Statutu. 

§ 99. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie podjętej uchwały lub jej zmiana może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady, z zastrzeżeniem 
ust.3.

3. O nieważności uchwały sprzecznej z prawem orzeka organ nadzoru.

§ 100. 1. Ewidencję uchwał Rady oraz ich zbiór prowadzi Urząd Gminy.

2. Wszystkie uchwały Rady są publikowane na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

3. Obowiązek ogłaszania uchwał w wojewódzkim dzienniku urzędowym regulują ustawy.

§ 101. 1. Oprócz właściwych uchwał Rada może podejmować rozstrzygnięcia w formie:

. 1) postanowień proceduralnych;

2) deklaracji, w tym zawierających zobowiązanie do określonego działania;

3) oświadczeń zawierających stanowisko Rady w określonej sprawie;

4) apeli zawierających formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, 
podjęcia inicjatywy czy zadania;

5) opinii zawierających oświadczenie wiedzy lub woli;

6) innych postanowień istotnych dla bieżącej działalności Rady lub Gminy.

2. Deklaracje, oświadczenia, apele i opinie oraz inne postanowienia, o których mowa w ust.1, są sporządzane 
w formie odrębnych dokumentów i są podpisywane przez Przewodniczącego Rady.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy postanowień proceduralnych, które mogą przybrać formę zapisu w protokole sesji.

4. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli, o których mowa w ust. 1 nie mają zastosowania 
przewidziane w Statucie procedury zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

5. Do redagowania dokumentów, o których mowa w ust.1, stosuje się § 97 ust. 1 Statutu jeśli są podejmowane 
w formie uchwał Rady.

Rozdział 7.
INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

§ 102. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą  wystąpić:

1) Wójt;

2) Przewodniczący Rady;

3) grupa co najmniej 3 radnych;

4) komisje Rady;

5) kluby radnych;

6) grupa co najmniej 50 mieszkańców uprawnionych do głosowania, wpisanych do stałego rejestru wyborców 
w Gminie.

2. Inicjatywa uchwałodawcza określona w ust.1 nie narusza wyłączności inicjatywy uchwałodawczej 
zagwarantowanej poszczególnym podmiotom na podstawie Ustawy i innych przepisów odrębnych.

3. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej koordynują Wójt i Przewodniczący Rady, podejmując działania 
niezbędne do prawidłowego przygotowania projektu uchwały.

§ 103. 1. Projekty uchwał są sporządzane przez Wójta lub z jego udziałem.
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2. Projekty uchwał są opiniowane przez radcę prawnego obsługującego Urząd Gminy.

3. Do projektu uchwały inicjator jej podjęcia powinien dołączyć uzasadnienie  wyjaśniające potrzebę i cel 
podjęcia uchwały.

§ 104. 1. Projekty uchwał składane są Przewodniczącemu Rady.

2. Przewodniczący Rady decyduje o umieszczeniu projektów uchwał w porządku obrad sesji, z zastrzeżeniem 
ust. 3.

3. Przewodniczący Rady uwzględnia projekt uchwały w porządku obrad sesji Rady bez zbędnej zwłoki, 
najpóźniej w terminie 3 miesięcy do dnia jego złożenia przez inicjatora podjęcia uchwały.

§ 105. 1. Jeśli inicjatywę podjęcia uchwały zgłasza grupa  mieszkańców Gminy w liczbie przynajmniej 
50 uprawnionych do głosowania, wniosek o podjęcie uchwały:

1) wskazuje przedstawicieli inicjatorów oraz osobę upoważnioną do kontaktów w ich imieniu;

2) zawiera listę osób popierających inicjatywę, przy czym każda strona listy zawiera w nagłówku informację 
dotyczącą przedmiotu wniosku o podjęcie uchwały  oraz dane osób popierających wniosek obejmujące imię 
i nazwisko, adres, numer ewidencyjny PESEL i własnoręczny podpis.

2. Przedstawiciele inicjatorów zapraszani są na posiedzenia komisji Rady i na sesję, na których rozpatrywany 
będzie projekt uchwały podejmowanej z ich inicjatywy.

Rozdział 8.
ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE PRZEZ RADĘ

SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

SKARGI

§ 106. Rada przyjmuje, rozpatruje i załatwia skargi na Wójta oraz kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych w sprawach dotyczących zadań własnych Gminy, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania 
administracyjnego.

§ 107. Radny, który otrzymał skargę skierowana do Rady Gminy przekazuje ja niezwłocznie 
Przewodniczącemu Rady.

§ 108. Skargi kierowane do Rady niezależnie od sposobu i miejsca ich złożenia są rejestrowane przez Wójta 
zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 109. 1.Przewodniczący Rady nadaje bieg zarejestrowanej skardze, którą otrzymał, kierując ją pod obrady 
Rady na najbliższej sesji.

. 

2. Rada ocenia swoją właściwość do załatwienia skargi:

1) w przypadku gdy Rada uzna, że jest organem niewłaściwym do załatwienia skargi, zobowiązuje 
przewodniczącego Rady do przekazania skargi do organu właściwego;

2) w przypadku gdy Rada uzna, że jest organem właściwym w sprawie – kieruje skargę pod obrady Komisji 
Rewizyjnej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie skargi oraz wypracowania 
stanowiska w sprawie zasadności skargi.

3. Rada podejmuje decyzje w sprawie skargi wynikające z ust. 2 w formie uchwał, w których ustala również 
terminy wykonania określonych czynności, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego.

§ 110. 1.Komisja Rewizyjna prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie będącej przedmiotem skargi:

. 1) analizuje dostępny materiał dowodowy;

2) może żądać dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień w przedmiocie skargi zarówno od strony 
skarżącej, jak i od osoby, której dotyczy skarga.
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2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia osobę lub podmiot wnoszący skargę oraz osobę, której 
skarga dotyczy o terminie posiedzenia Komisji, na którym prowadzone będzie postępowanie wyjaśniające 
w sprawie skargi. Przewodniczący Komisji umożliwia wypowiedzenie się stron w sprawie skargi w czasie obrad 
Komisji.

3. Z przeprowadzonego postępowania dowodowego Komisja Rewizyjna sporządza protokół oraz wypracowuje 
stanowisko w sprawie zasadności skargi.

4. Stanowisko, o którym mowa w ust. 3, może zostać sporządzone jako  dokument odrębny w formie 
załącznika do Protokołu albo może zostać zapisane w treści samego protokołu.

5. Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz wypracowane stanowisko (jeśli stanowi dokument odrębny 
od protokołu) podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

§ 111. 1.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedkłada Przewodniczącemu Rady Protokół i stanowisko 
Komisji, o których mowa w § 110 ust. 3-5 wraz z projektem uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia i załatwienia 
skargi. Postanowienia §103 ust. 1 i 2 Statutu stosuje się odpowiednio.

. 

2. Przewodniczący uwzględnia otrzymany od Komisji Rewizyjnej projekt uchwały w porządku obrad 
najbliższej sesji Rady.

3. Przewodniczący zawiadamia stronę skarżącą i osobę, której skarga dotyczy o terminie sesji, na której skarga 
zostanie rozpatrzona i załatwiona. Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały w sprawie skargi.

§ 112. 1. Rada zapoznaje się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w § 110 ust. 3-5 
i podejmuje uchwałę w sprawie załatwienia skargi, w której alternatywnie:

1) uznaje skargę za uzasadnioną;

2) uznaje skargę za nieuzasadnioną;

3) uznaje skargę za uzasadnioną w części zarzutów stawianych w skardze, podając w uzasadnieniu, o które 
zarzuty chodzi.

2. Przed podjęciem uchwały Przewodniczący zapewnia możliwość zadawania pytań przez radnych oraz 
złożenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień  przez stronę skarżącą i osobę, której skarga dotyczy, jeśli są 
obecne na sesji i wyrażą wolę wypowiedzenia się.

3. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi podpisuje Przewodniczący Rady i wraz z uchwałą Rady 
przesyła podmiotowi, który złożył skargę.

§ 113. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. § 112 ust.1, Rada bierze pod uwagę stanowisko 
przygotowane przez Komisję Rewizyjną, ale nie jest nim związana.

§ 114. Wójt udziela Komisji Rewizyjnej oraz Radzie pomocy organizacyjnej i prawnej  niezbędnej do 
rozpatrzenia i załatwienia skargi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

WNIOSKI

§ 115. Do załatwiania wniosków stosuje się postanowienia Statutu dotyczące skarg, z tym, że wnioski mogą 
być kierowane do rozpoznania nie tylko do Komisji Rewizyjnej, jak w przypadku skarg, ale również do innej 
komisji stałej Rady, której zadania związane są merytorycznie z przedmiotem wniosku.

§ 116. Dla rozpatrzenia i załatwienia wniosku Rada może również powołać komisję doraźną.

PETYCJE

§ 117. Petycje złożone do Rady są rozpatrywane na zasadach określonych w ustawie o petycjach (wpisać 
Dz.U.), z uwzględnieniem postanowień Statutu.

§ 118. Petycje skierowane do Rady podlegają rejestracji. Rejestr petycji prowadzi Wójt.

2. Wykonanie obowiązku publikacji petycji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz bieżące informowanie 
o przebiegu postępowania w sprawie petycji zapewnia Wójt we współpracy z Przewodniczącym Rady

§ 119. 1. Przewodniczący Rady po otrzymaniu petycji kieruje ją niezwłocznie pod obrady tej komisji stałej 
Rady, której zadania obejmują bezpośrednio lub w sposób zbliżony zakres sprawy będącej przedmiotem petycji.
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2. Komisja Rady, do której skierowano petycję prowadzi postępowanie zgodnie z procedurą określoną 
w ustawie o petycjach i przygotowuje opinię w sprawie sposobu załatwienia petycji oraz projekt uchwały w tej 
sprawie, które przekazuje Przewodniczącemu Rady.

§ 120. Przewodniczący Rady po otrzymaniu projektu uchwały o sposobie załatwienia petycji, zapewnia 
umieszczenie sprawy załatwienia petycji w porządku dziennym najbliższej sesji.

§ 121. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji podpisuje Przewodniczący Rady i wraz z uchwałą Rady 
przesyła podmiotowi wnoszącemu petycję.

Rozdział 9.
TRYB PRACY WÓJTA

§ 122. Wójt  jest z mocy Ustawy organem wykonawczym Gminy i odpowiada za wykonanie uchwał Rady oraz 
wszystkich zadań Gminy nie zastrzeżonych przez ustawodawcę dla innych podmiotów.

§ 123. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta tylko w zakresie wykonywania zadań własnych Gminy.

§ 124. 1. Wójt może uczestniczyć w sesjach Rady oraz w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i innych komisji 
Rady.

2. Przewodniczący Rady ma obowiązek powiadamiania Wójta o zwołanej Sesji na zasadach określonych w § 
62 ust. 2 i 3 Statutu.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przewodniczący innych komisji Rady mają obowiązek powiadamiania 
Wójta o zwołanych posiedzeniach komisji.

§ 125. 1. Wójtowi przysługuje prawo zabierania głosu podczas sesji Rady oraz na posiedzeniach Komisji 
Rewizyjnej i innych komisji Rady.

2. Przewodniczący Rady ma obowiązek uwzględnić w porządku obrad sesji wniosek Wójta o zabranie głosu 
jak również zabezpieczyć Wójtowi możliwość udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących projektów uchwał 
oraz wypowiadania się w innych sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

§ 126. Wójt współpracuje z Radą i udziela wszelkiej pomocy, w tym prawnej, niezbędnej do wykonywania 
zadań przez Radę.

URZĄD GMINY

§ 127. 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zwany dalej Urzędem, jest jednostką przy pomocy której Wójt 
wykonuje swoje zadania. Utworzenie Urzędu zapewnia Ustawa.

2. Siedziba Urzędu mieści się w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44.

§ 128. Wójt wyznacza pracownika Urzędu, któremu powierza obsługę organizacyjno-administracyjną Rady 
i jej komisji. 

§ 129. 1.Radni mogą zwracać się do pracowników Urzędu o udzielenie bieżących informacji oraz o pomoc 
merytoryczną w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu radnego,  z zastrzeżeniem ust. 2.

. 

2. Przygotowanie na wniosek radnego informacji wymagających dodatkowego nakładu czasu pracy pracownika 
lub zaangażowania dodatkowych środków wymaga zgody Wójta.

§ 130. Wójt i pozostali pracownicy Urzędu są pracownikami samorządowymi, których status określa ustawa 
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902).

Rozdział 10.
JAWNOŚĆ DZIAŁANIA ORGANÓW GMINY -  ZASADY DOSTĘPU

DO DOKUMENTÓW

§ 131. Jawność działania Organów Gminy jest wymogiem ustawowym.

§ 132. Zasady i tryb udostępniania informacji będącej informacją publiczną określa ustawa z dnia 
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1764).

§ 133. 1. Dostęp do dokumentów związanych z wykonywania zadań publicznych przez Organy Gminy 
zapewnia Wójt.
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2. Udostępnieniu nie podlegają dokumenty zawierające tajemnice ustawowo chronione.

§ 134. Dokumenty nieopublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu udostępniane są na wniosek 
zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 135. 1. Przeglądanie dokumentów na miejscu w siedzibie Urzędu odbywa się tylko w godzinach pracy 
Urzędu.

2. Osoba przeglądająca dokumenty może sporządzać z nich notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub 
kopiować.

§ 136. Dokumenty dotyczące wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy zawierające dane osobowe 
podlegają anonimizacji  przed ich udostępnieniem.

§ 137. 1.Informacje i dokumenty, w przypadku których istnieje obowiązek podania do publicznej wiadomość 
w sposób zwyczajowo przyjęty, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu, z zastrzeżeniem ust. 2.

. 

2. Wójt może postanowić o dodatkowym zamieszczeniu informacji na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 138. W okresie od 1 stycznia 2017r. do końca kadencji Rady obejmującej lata 2014-2018, w związku ze 
zmianą granic Gminy wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie ustalenia 
granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy 
(Dz.U. z 2013r., poz. 1134) oraz w związku z Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 
2 stycznia 2017r. o zmianach w składach rad w związku ze zmianami w podziale terytorialnym państwa (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2017r., poz. 29), ustawowy skład Rady, o którym mowa w § 21 ust.1 Statutu, stanowi dziesięciu 
radnych, a połowę ustawowego składu Rady, o którym mowa w § 21 ust. 2 Statutu, stanowi pięciu radnych.

§ 139. Załączniki do Statutu:

1) Załącznik Nr 1 - Mapa Gminy Dobrzeń Wielki;

2) Załącznik Nr 2 - Herb Gminy Dobrzeń Wielki;

3) Załącznik Nr 3 - Wykaz stałych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki wraz z ramowym planem ich zadań.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Dobrzeń Wielki

Mapa Gminy Dobrzeń Wielki
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Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Dobrzeń Wielki

HERB GMINY DOBRZEŃ WIELKI
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Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Dobrzeń Wielki

WYKAZ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI WRAZ Z RAMOWYM PLANEM
ICH ZADAŃ

I. KOMISJA REWIZYJNA

Zadania Komisji Rewizyjnej określono w § 24 i 25 Statutu.

II.  KOMISJA GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Wyraża opinię w sprawach dot. zagospodarowania przestrzennego Gminy.

2. Rozpatruje i opiniuje sprawy dotyczące zagospodarowania gruntów, melioracji i ochrony gruntów.

3. Opiniuje sprawy dot. gospodarowania mieniem komunalnym Gminy.

4. Opiniuje projekty lokalizacji w Gminie inwestycji, w tym zakładów przemysłowych i obiektów
handlowych.

5. Opiniuje sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z ustaw: o ochronie zwierząt i o ochronie
przyrody.

6. Wyraża opinie w sprawach dot. gospodarki odpadami i innych zadań wynikających z ustawy o porządku
i czystości w gminach.

7. Opiniuje gminne programy obejmujące swym zakresem ochronę środowiska, ochronę przyrody i ochronę
zwierząt.

8. Opiniuje zaplanowane inwestycje gminne i wyraża opinię w sprawie priorytetów w tym zakresie.

9. Analizuje rozwój przedsiębiorczości w Gminie i przygotowuje dla potrzeb Rady stanowisko w tej sprawie.

10. Opiniuje projekt budżetu Gminy, w szczególności w części dot. inwestycji i gospodarki mieniem
komunalnym Gminy.

11. Opiniuje wykonania budżetu Gminy ze szczególnym uwzględnieniem zakresu wskazanego w  pkt. 10.

12. Występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach nie zastrzeżonych dla innych podmiotów.

13. Wykonuje inne czynności oraz sporządza opinie i opracowania w innych sprawach dla potrzeb Rady.

14. Sprawuje funkcję kontrolną w zakresie ustalonym lub zatwierdzonym przez Radę.

III.  KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPORTU

1. Analizuje i opiniuje sprawy z zakresu funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminie, w tym projekty sieci
szkół i przedszkoli.

2. Opiniuje projekt budżetu Gminy w szczególności w części dot. finansowania: szkół, przedszkoli, Gminnego
Ośrodka Kultury, Stacji Opieki „Caritas” oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również sprawozdania
z wykonanie budżetu Gminy w tym zakresie.

3. Analizuje realizację zadań przez jednostki wymienione w pkt 2.

4. Analizuje wydatki jednostek oświatowych i wychowawczych i sportu gminnego.

5. Opiniuje projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz innych
programów związanych z ochroną zdrowia i sprawami społecznymi (w tym pomocy społecznej).

6. Opiniuje projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

7. Opiniuje programy zdrowotne realizowane przez Gminę.

8. Występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach nie zastrzeżonych dla innych podmiotów.
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9. Wykonuje inne czynności oraz sporządza opinie dla potrzeb Rady.

10. Sprawuje funkcje kontrolną w zakresie ustalonym lub zatwierdzonym przez Radę.
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Projekt

z dnia  22 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/..../2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, zm.: 1579, 1948) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę „ Wyszyńskiego” ulicy położonej w Dobrzeniu Wielkim, położonej pomiędzy ulicami 
Opolską i Nowowiejską - równoległą do nich, a prostopadłą do ulicy Morcinka; oznaczonej jako działka numer 
2929/358 arkusz mapy 3, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział 
VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00069543/4.

2. Położenie ulicy określa mapka będąca załącznikiem graficznym do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/..../2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 czerwca 2017 r.
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Projekt

z dnia  24 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/        /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Dobrzeń Wielki urządzeń wodociągowych 
i/lub kanalizacyjnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 ze zm.: poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. 
poz. 730) oraz art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Dobrzeń Wielki urządzeń wodociągowych 
i/lub kanalizacyjnych położonych na terenie gminy od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków.

2. Szczegółowe zasady przejmowania wybudowanych urządzeń określa ,,Regulamin odpłatnego przejmowania 
urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych” stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne zgłoszone przez dotychczasowego użytkownika do 
przekazania na majątek Gminy Dobrzeń Wielki powinny odpowiadać warunkom technicznym, o których mowa 
w art. 31 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, powinny być 
w stanie technicznym umożliwiającym ich dalszą prawidłową eksploatację, powinny posiadać dokumentację 
projektową, jak również winny być umiejscowione w sposób nie kolidujący z innym uzbrojeniem podziemnym lub 
budowlami (np. ogrodzenia, słupy oświetlenia ulicznego, mury oporowe, zabudowania, itp.).

2. Formalne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od dotychczasowego użytkownika 
poprzedzać będzie odbiór techniczny tych urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez 
administratora sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

3. Odpłatność za nabycie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będzie dokonywana ze środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel na dany rok w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki i może być rozłożona na 
raty. Po wyczerpaniu środków zarezerwowanych w danym roku, wypłaty dokonywane będą w kolejnych latach do 
wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

§ 3. W przypadku nie spełnienia przez przekazywane urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne warunków 
technicznych, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, Gmina Dobrzeń Wielki odmówi ich przejęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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REGULAMIN ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I/LUB KANALIZACYJNYCH PRZEZ GMINĘ DOBRZEŃ WIELKI 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady odpłatnego przejmowania 

przez Gminę Dobrzeń Wielki urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych położonych na terenie 

Gminy od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Gmina – Gmina Dobrzeń Wielki; 

2) Inwestor – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, albo spółką wodną, która 

wybudowała urządzenie wodociągowe lub kanalizacyjne i pozostaje jego właścicielem; 

3) Eksploatator – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzące działalność w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie i dla potrzeb Gminy 

Dobrzeń Wielki; 

4) urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne – urządzenie wodociągowe i kanalizacyjne 

w rozumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328); 

5) przyłącze kanalizacyjne – przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy (schematy 

poniżej) 

 

 

            studnia  sieć     sieć 

      przyłącze 

 

 

       granica nieruchomości 

 

 

 

       sieć 

 

    Przyłącze     studnia 

 

 

 

 

 

BUDYNEK 

BUDYNEK 

Załącznik do Uchwały XXXIII/        /2017

z 1 czerwca 2017 r.
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6) przyłącze wodociągowe – przyłącze wodociągowe w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy (schematy 

poniżej) 

 

 

    przyłącze           sieć      sieć 

 

 

 

       granica nieruchomości 

 

 

 

 

 

    Przyłącze     sieć 

 

 

 

 

 

7. Odpłatne przejęcie przez Gminę nie obejmuje przyłączy wodociągowych ani przyłączy 

kanalizacyjnych. 

§ 2. 1. Inwestor zamierzający wybudować urządzenia wodociągowe i/lub urządzenia kanalizacyjne, 

które następnie podlegałyby odpłatnemu przejęciu przez Gminę zobowiązany jest wystąpić 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na planowaną inwestycję. Do wniosku Inwestor zobowiązany jest 

dołączyć szacunkową wycenę nakładów inwestycyjnych na budowę urządzeń wodociągowych i/lub 

urządzeń kanalizacyjnych oraz mapę zasadniczą z naniesionym przebiegiem planowanych urządzeń. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr1 do Regulaminu. 

2. Po otrzymaniu zgody Gminy, strony to jest: Inwestor, Gmina i Eksploatator przystępują do 

zawarcia „Porozumienia w sprawie budowy urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych 

na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”. 

3. Wzór „Porozumienia w sprawie budowy urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych 

na terenie Gminy Dobrzeń Wielki” stanowi załącznik nr2 do Regulaminu. 

4. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 2 stanowi dla Inwestora deklarację Gminy 

w sprawie odpłatnego przejęcia wybudowanych urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń 

kanalizacyjnych w terminie do 3 lat od daty ich wybudowania. 

§ 3. 1. Inwestor wykona dokumentację projektową, uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie 

i pozwolenia określone przepisami szczególnymi oraz uzyska decyzję udzielającą pozwolenia na 

BUDYNEK 

BUDYNEK 
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budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 

z późn. zm.) 

2. Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej pokrywa w całości Inwestor. Koszt sporządzenia 

dokumentacji jest kosztem własnym Inwestora. 

3. Inwestor wybuduje ze środków własnych urządzenia wodociągowe i/lub urządzeń kanalizacyjne 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami przyłączeniowymi 

wydanymi przez Eksploatatora. 

4. Budowa przez Inwestora urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych nastąpi za 

pośrednictwem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie budowy urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, które udzieli na wykonane prace budowlane gwarancji na 

okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

5. Budowa urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo,  

o którym mowa w ust. 4, będzie prowadzona pod nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru 

jeżeli taki wymóg został nałożony w pozwoleniu na budowę. 

6. Po wybudowaniu sieci Inwestor zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

o zakończeniu budowy lub wystąpi o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

§ 4. 1. Po zakończeniu budowy urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych Inwestor 

dostarczy Gminie potwierdzenie przyjęcia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzję pozwolenia na użytkowanie. 

2. Data przyjęcia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu 

budowy lub decyzję pozwolenia na użytkowanie urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń 

kanalizacyjnych jest dla Gminy datą ich wybudowania. 

3. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie Inwestor 

zobowiązany jest dostarczyć protokół odbioru końcowego, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

przyjętą do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz dokumentację budowy 

zawierającą m.in. dziennik budowy, protokoły z prób i badań, atesty, certyfikaty i deklaracje 

zgodności na użyte materiały i armaturę. 

4. Inwestor po zakończeniu robót zobowiązany jest dostarczyć kosztorys powykonawczy sporządzony 

przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru, jeżeli wymóg ustanowienia 

inspektora nadzoru został nałożony w pozwoleniu na budowę oraz przedstawi udokumentowane 

rozliczenie końcowe budowy urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych. 

5. Gmina na podstawie przedstawionych przez Inwestora dokumentów dokona weryfikacji i ustali 

wartość rzeczywistą przejmowanych od Inwestora urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń 

kanalizacyjnych. 

6. Ustalona przez Gminę wartość urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych jest 

ostateczna i nie podlega negocjacjom. 

7. Ustalona przez Gminę wartość urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych stanowić 

będzie podstawę do zawarcia pomiędzy Inwestorem a Gminą umowy w sprawie odpłatnego przejęcia 

przez Gminę urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez 

Inwestora. 

8. Wzór „Umowy w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzeń wodociągowych i/lub 

urządzeń kanalizacyjnych” stanowi załącznik nr3 do Regulaminu. 

§ 5. 1. Inwestor z dniem podpisania umowy w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzeń 

wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych dokonuje na Gminę cesji wierzytelności 

przysługujących mu względem wykonawcy urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych 

z tytułu gwarancji należytego wykonania robót. 

2. Gmina z dniem podpisania umowy w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzeń 

wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych nabywa prawo ich własności. 

Id: 8F32C6B6-0907-425A-A78E-5625EEC48E83. Projekt Strona 3



3. Gmina wypłaci Inwestorowi wartość odkupionych składników majątkowych na warunkach zawartej 

umowy w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń 

kanalizacyjnych. 

§ 6. 1. Wnioski w sprawie zawarcia porozumień i umów podlegają wydzielonej rejestracji i załatwiane 

będą wg kolejności wpływu. 

2. Ilość zawieranych porozumień i umów w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę 

wybudowanych ze środków własnych Inwestora urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń 

kanalizacyjnych dostosowana będzie do możliwości finansowych Gminy zawartych w uchwałach 

budżetowych. 

§ 7. Załącznikami do Regulaminu są: 

1) wzór wniosku; 

2) wzór porozumienia w sprawie budowy urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych 

na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 

3) wzór umowy odpłatnego przejęcia urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu odpłatnego przejmowania  

urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

 

 

 

WNIOSEK O ODPŁATNE PRZEJĘCIE URZĄDZENIA WODOCIĄGOWEGO 

I/LUB KANALIZACYJNEGO 

(WZÓR) 

I. DANE WNIOSKODAWCY/INWESTORA 

……………………………………………………………………………………………….................... 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania/siedziby firmy 

 

…………………….. …………………………… ………………………….. 
telefon kontaktowy PESEL NIP 

 

W przypadku inwestora niebędącego osobą fizyczną: 

…………………………………….…………………………………………………………………… 
REGON i KRS 

 

Rachunek bankowy, na który należy przekazać środki z tytułu opłaty za przejęcie urządzenia 

wodociągowego i/lub kanalizacyjnego: 

…………………………………………………………………………………………………................ 
Imię i nazwisko/nazwa posiadacza rachunku 

 

………………………………… …………………………………………………. 
nazwa banku     nr rachunku 

 

II. PRZEDMIOT WNIOSKU 

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

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

Rodzaj urządzenia, podstawowe parametry techniczne urządzenia 

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

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

Lokalizacja urządzenia (miejscowość, nr działek) 

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

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

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

III. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKIEM 

a) decyzja - pozwolenie na budowę wnioskowanego urządzenia wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego, 

b) zatwierdzony projekt budowlany przedmiotowego urządzenia, 
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c) pomiar geodezyjny powykonawczy urządzenia, 

d) pozwolenie na użytkowanie bądź brak sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze użytkowania 

urządzenia wydane przez powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

e) protokół odbioru urządzeń podpisany przez zarządzającego siecią, 

f) cesję rękojmi i gwarancji wykonawcy urządzeń na Gminę, 

g) umocowanie osoby podpisującej wniosek – np. odpis z KRS, pełnomocnictwo 

h) inne: 

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

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

Wszystkie kopie załączników winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do 

tego uprawnione. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
podpis Inwestora/pełnomocnika 

 

IV. OŚWIADCZENIE INWESTORA 

Oświadczam, że urządzenie wodociągowe / kanalizacyjne (niepotrzebne skreślić), będące 

przedmiotem niniejszego wniosku wybudowałem/łam w całości ze środków własnych. 

Urządzenie/-a są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich oraz brak jest jakichkolwiek 

ograniczeń w możliwości rozporządzania tymi urządzeniami. 

W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń osób trzecich podważających powyższe 

oświadczenie, przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń. 

 

……………………………………… 

podpis Inwestora/pełnomocnika 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu odpłatnego przejmowania  

urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 
 

 

Porozumienie w sprawie budowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na terenie 

Gminy Dobrzeń Wielki 

Wzór umowy wstępnej 

 

W dniu …………………….. pomiędzy: 

1. Gminą Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, 46-081 

Dobrzeń Wielki, posiadająca NIP 9910495569 zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez 

Henryka Wróbla - Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, 

2. Panem/Państwem……………………………………….... zamieszkałym przy ul. 

……………………… legitymującym /ymi się dowodem osobistym ………………………………. 

posiadającym NIP………………………………., PESEL .................................... zwanym Inwestorem, 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………… 

3. "Prowod" Spółką z o.o., z siedzibą przy ul. Rynek 4, 46- 082 Kup, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 102843 w Sądzie Rejonowym w Opolu, posiadającą NIP 754-10-00-021, zwanym 

dalej Eksploatatorem, reprezentowanym przez 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§1. 1. Dla potrzeb zapewnienia zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków nieruchomości 

określonej we wniosku z dnia Inwestor zobowiązuje się do wybudowania urządzeń wodociągowych 

i/lub kanalizacyjnych*, zwanych dalej urządzeniami, na działkach 

nr…………………………………………………., k.m. ………………………………… obręb 

………………………………   

Stanowiących własność………………………………………………, KW …………………………… 

2. Urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne* do wybudowania przez inwestora obejmują 

wykonanie: 

a) sieci wodociągowej O……………………………… o orientacyjnej długości L= ……………….. m 

z rur …………………… wraz z ………………………………………………………… 

b) sieci kanalizacji sanitarnej O ……………………… o orientacyjnej długości L= ………………  m 

z rur ……………………. wraz z ……………………………………………………….. 

§ 2. 1. Inwestor dokona niezbędnych uzgodnień, uzyska niezbędne opinie, pozwolenia i decyzje, 

opracuje dokumentację projektową, a następnie uzyska pozwolenie na budowę inwestycji 
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wymienionej w § 1 umowy. Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej jest kosztem własnym 

Inwestora i nie stanowi przedmiotu umowy. 

2. Inwestor wybuduje urządzenia wymienione w § 1 ust. 2 zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym, pozwoleniem na budowę, szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót, 

obowiązującymi normami, przepisami i warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Eksploatatora 

3. Budowa urządzeń przez Inwestora nastąpi za pośrednictwem przedsiębiorstwa prowadzącego 

działalność gospodarczą w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które udzieli 

Inwestorowi gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

4. Po wybudowaniu urządzeń Inwestor zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

w Opolu o zakończeniu budowy lub wystąpi o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeśli taki 

obowiązek został nałożony w pozwoleniu na budowę). Inwestor dostarczy Gminie kopię przyjęcia 

przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci lub 

decyzję pozwolenia na użytkowanie. 

§3. 1. Inwestor przekaże, a Gmina przyjmie do zasobu mienia gminnego wybudowane urządzenia 

w zakresie określonym w dokumentacji projektowej na swój majątek na następujących zasadach: 

a) budowa urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2 zostanie wykonana przez Inwestora zgodnie 

z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę. 

b) zostanie dokonany odbiór urządzeń przez Gminę w obecności Eksploatatora, zakończony 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego z jego udziałem 

c) Inwestor dostarczy komplet dokumentacji powykonawczej. 

2. Przez dokumentację powykonawczą wybudowanych urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych należy rozumieć następujące dokumenty: 

a) projekt budowlany z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru, jeżeli wymóg jego ustanowienia był nałożony w decyzji pozwolenia na budowę, 

b) powykonawczy operat geodezyjny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, 

c) protokoły z prób i badań określone w szczegółowej specyfikacji wykonania odbioru robót lub 

odrębnymi przepisami, 

d) potwierdzenie przyjęcia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu 

zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci lub decyzję pozwolenia na użytkowanie, 

e) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

f) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na użyte materiały budowlane, armaturę i urządzenia, 

g) protokół z odbioru końcowego z udziałem Eksploatatora, 

h) kosztorys powykonawczy oraz udokumentowane koszty poniesione na budowę urządzeń, będących 

przedmiotem umowy z wyłączeniem kosztów sporządzenia dokumentacji. 

3. Eksploatator zobowiązuje się wybudowaną przez Inwestora sieć eksploatować na zasadach 

określonych w umowie.  
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4. Odpłatne przejęcie przez Gminę wybudowanych przez Inwestora urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych nastąpi w oparciu o odrębną umowę, w której zostanie określony rzeczywisty zakres 

przejmowanych urządzeń oraz ich wartość, ustalona zgodnie z § 4, jak również sposób i termin zwrotu 

przez Gminę ustalonych nakładów finansowych. 

§4. 1. Wartość rzeczywista środka/środków trwałego określonego w § 1 ust. 2 zostanie ustalona na 

podstawie poniesionych przez Inwestora nakładów finansowych udokumentowanych rozliczeniem 

końcowym kosztów budowy, zweryfikowanych przez Gminę. 

2. Ustalona przez Gminę wartość urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych jest wartością 

ostateczną i nie podlega negocjacjom. Inwestorowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy 

pomiędzy wartością poniesionych przez niego nakładów a wartością przejmowanych środków 

wycenionych przez Gminę. 

§5. Zawarcie niniejszego porozumienia stanowi dla Inwestora deklarację Gminy w sprawie odpłatnego 

przejęcia (odkupienia) przez Gminę wybudowanych przez Inwestora urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych, finansowanych ze środków własnych, w terminie 3 lat od daty ich wybudowania, 

określonej zgodnie z § 4 ust. 2. 

§6. 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane" (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 290 z późn. zm.). 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony 

przekazują do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Gminy. 

 

INWESTOR   EKSPLOATATOR    GMINA 

………………………  ……………………………            ……………………………… 
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Załącznik nr 3  

do Regulaminu odpłatnego przejmowania  

urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

 

UMOWA ODPŁATNEGO PRZEJĘCIA URZĄDZENIA WODOCIĄGOWEGO 

I/LUB KANALIZACYJNEGO 

NR …………… 

(WZÓR) 

zawarta w Dobrzeniu Wielkim, w dniu ……………….…., pomiędzy: 

Gminą Dobrzeń Wielki z siedzibą, w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, NIP 

9910495569 

REGON 531413060, którą reprezentuje: 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki………………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ………………………………, 

zwaną w dalszej części Umowy „Gminą” 

a 

………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/zwanym* w dalszej części Umowy „Inwestorem” 

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 07 marca 2001r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r. poz. 328) oraz postanowień Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń 

wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, wprowadzonego Uchwałą nr ................................. 

z dnia ............................ Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

(Dz.U. Województwa Opolskiego  nr ....................... z dnia ..............). 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Inwestor niniejszym oświadcza, że ze środków własnych wybudował urządzenie 

wodociągowe/kanalizacyjne*, to jest: 

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

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

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

położone 

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

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

zwane w dalszej części Umowy „Urządzeniem”. 

2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest odpłatne przeniesienia przez Inwestora na Gminę prawa 

własności Urządzenia. 

§ 2. Oświadczenie Stron 
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Na warunkach określonych niniejszą umową, Inwestor przenosi na Gminę prawo własności 

Urządzenia, zaś Gmina prawo to przyjmuje, za wynagrodzeniem w wysokości określonej w § 3 

poniżej. 

§ 3. Wynagrodzenie 

1. Za przejęcie prawa własności Urządzenia Gmina zapłaci Inwestorowi wynagrodzenie w kwocie 

………………………… zł (słownie: .………………………….………………………..…………). 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, została ustalona protokolarnie, w drodze 

negocjacji Stron, na zasadzie ekwiwalentności oraz przy uwzględnieniu możliwości finansowych 

Gminy i stanu technicznego urządzenia w dniu przejęcia. Protokół z negocjacji stanowi załącznik do 

niniejszej Umowy. 

3. Inwestor oświadcza, że jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone przez Gminę przelewem na rachunek 

bankowy Inwestora ………………………………………………… w terminie do dnia 

…………………………… 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone przez Gminę przelewem na rachunek 

bankowy Inwestora ………………………………………, w …….. następujących ratach i terminach: 

I rata w kwocie …………….. (słownie: ……..……………………………….) – do dnia 

…………………… 

II rata w kwocie ……………. (słownie: ………………….………….……….) – do dnia 

………………………………………………………………………………………..……………… ** 

§ 4. Wydanie Urządzenia 

1. Wydanie Gminie Urządzenia wraz ze związaną z nim dokumentacją nastąpi w dniu zawarcia 

niniejszej Umowy. Wydanie Urządzenia potwierdzone zostanie protokołem przejęcia/przekazania 

środka trwałego (PT), podpisanym przez obie Strony. 

2. Z chwilą wydania Urządzenia, na Gminę przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane 

z utrzymaniem i eksploatacją Urządzenia. 

3. Z chwilą wydania Urządzenia Inwestor dokonuje na rzecz Gminy cesji praw przysługujących mu 

z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Urządzenia. Obowiązek wydania dokumentacji, o którym 

mowa w ust. 1, obejmuje również obowiązek wydania Gminie dokumentów gwarancyjnych. 

§ 5. Służebność przesyłu*** 

1. Inwestor oświadcza, że w celu umożliwienia eksploatacji przekazanego Gminie Urządzenia, 

ustanowi/zapewni ustanowienie przez właścicieli (użytkowników wieczystych)* na rzecz Gminy 

służebności przesyłu na nieruchomościach, na których zlokalizowane jest Urządzenie, to jest: 

na działce nr …………………….……. obręb …………………………………..……., stanowiącej 

własność ……………………………………………………………………………………….. 

na działce nr ………………….………. obręb ……………………………….…….…., stanowiącej 
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własność ………………………………………………………………………………………… 

2. Służebność, o której mowa w ust. 1, będzie polegała w szczególności na: 

a) prawie przebiegu Urządzenia przez nieruchomości wskazane w ust. 1, 

b) całodobowym, swobodnym dostępie do Urządzenia w celu dokonania przeglądów, napraw, 

konserwacji, remontów i innych czynności związanych z eksploatacją Urządzenia. 

3. Szczegółowy zakres oraz warunki ustanowienia służebności zostaną ustalone w odrębnej umowie, 

zawartej pomiędzy Gminą, a Inwestorem/właścicielami (użytkownikami wieczystymi) nieruchomości, 

o których mowa w ust. 1*. Koszty zawarcia umowy ustanowienia służebności ponosi Inwestor. 

4. Zawarcie umowy ustanowienia służebności nastąpi w terminie …….. dni od daty podpisania 

niniejszej Umowy. 

5. W przypadku nie zawarcia umowy ustanowienia służebności przesyłu w terminie określonym 

powyżej, Gmina uprawniona będzie do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 60 dni od upływu 

terminu, o którym mowa w ust. 4. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jak również jej rozwiązanie i odstąpienie od niej, wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez Sąd powszechny 

właściwy ze względu na miejsce położenia Urządzenia. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

GMINA:         INWESTOR: 

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

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

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić. 

** Dotyczy sytuacji, w której Strony porozumiały się co do rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty. 

*** Dotyczy sytuacji, w której przejmowane Urządzenie zlokalizowane jest na nieruchomościach stanowiących własność 

(objętych prawem użytkowanie wieczystego) Inwestora lub osób trzecich. 
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Projekt

z dnia  22 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/   /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki
na lata 2017 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016r. poz. 446) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz. 150; zm.: Dz. U. 
z 2015r. poz. 1322, poz. 1777; z 2016r. poz. 8) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na 
lata 2017 – 2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/   /2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 czerwca 2017 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2017-
2021

Rozdział 1.

Aktualny stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy oraz prognoza dotycząca wielkości tego 
zasobu w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne oraz pozostałe lokale mieszkalne

1. Zasób mieszkaniowy gminy tworzony jest przez lokale gminne, które znajdują się w budynkach 
mieszkalnych należących w całości do Gminy, lokale gminne w budynkach, w których Gmina posiada udziały 
(wspólnoty mieszkaniowe) oraz lokale socjalne - Tabela nr 1. Wielkość zasobów mieszkaniowych na dzień 
20.04.2017 r. wynosi 79 lokali (w tym 14 lokali użytkowych, 54 lokali mieszkalnych, 3 lokale mieszkalne 
znajdujących się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz 8 lokali socjalnych).

2. Zestawienie ilościowe gminnego zasobu mieszkaniowego (wg stanu na dzień 20.04.2017 r.)

Tabela nr 1
Gminne lokale mieszkalne w zasobie mieszkaniowym
Lp. Wyszczególnienie Liczba budynków Liczba lokali
1. Budynki w 100 % gminne (z lokalami mieszkalnymi) 12 54
2. Lokale gminne we wspólnotach mieszkaniowych 1 4
3. Lokale socjalne 1 8
Ogółem 66

3. Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy wg stanu zasobów na dzień 
20.04.2017 r.

Tabela nr 2
Lp. Adres budynku Liczba lokali 
1. Kup 1-go Maja 42 2
2. Kup Karola Miarki 9 2
3. Kup Szpitalna 2 11
4. Kup Szpitalna 5a 3
5. Kup Rynek 13 1
6. Chróścice ul. Cebuli 16 14
7. Chróścice Korfantego 1 a 5
8. Dobrzeń Wielki Sienkiewicza 40 1
9. Dobrzeń Wielki Matejki 3 3
10. Dobrzeń Wielki Strzelców Bytomskich 19 3
11. Dobrzeń Wielki Drzymały 9 8
12. Dobrzeń Wielki Dworcowa 18 3
13. Dobrzeń Wielki Namysłowska 26 6
14. Dobrzeń Wielki Reymonta 2 4
15. Dobrzeń Mały Odrzańska 29 4
RAZEM: 70

4. Wyższy standard jakościowy posiadają lokale usytuowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych, czego 
uzasadnieniem jest struktura wiekowa tych budynków oraz ich sprawność techniczna.

Tabela nr 3. Wykaz lokali usytuowanych w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe
Lp. Adres budynku Liczba lokali
1. Kup 1-go Maja 1c 3
2. Dobrzeń Wielki Namysłowska 97 1
RAZEM : 4

5. W mieszkaniowym zasobie gminy, ze względu na charakter lokalu mieszkalnego wyróżnia się również 
lokale socjalne, których liczba wynosi 8.

Tabela nr 4 Wykaz lokali socjalnych
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Lp. Adres budynku Liczba lokali
1. Chróścice Cebuli 16 8
RAZEM : 8

6. Warunki sanitarno-socjalne zasobów mieszkaniowych

Analiza zasobu mieszkaniowego w zakresie wyposażenia w podstawowe instalacje wskazuje, że lokale 
mieszkalne – zarówno w budynkach gminnych jak i we wspólnotach mieszkaniowych wyposażone są w całości 
w instalację wodociągową (100 % zasobu), w 66,07 % w centralne ogrzewanie 3,57 % w instalację gazową oraz 
100,00 % w łazienkę i WC. Stan techniczny budynków jest zróżnicowany. Znaczny udział, bo aż 50 % stanowią 
budynki o dobrym stanie technicznym. Budynki o bardzo dobrym stanie technicznym stanowią 25 % ogólnej 
liczby budynków. Opis istniejącego stanu technicznego budynków został zawarty w Tabelach 5-6.

Skala ocen:

Stan techniczny budynku:

Bardzo dobry – budynek nie wymaga żadnych remontów

Dobry – budynek wymaga bieżących remontów

Zły – budynek wymaga kapitalnego remontu

7. Prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy

W podstawowym zasobie mieszkaniowym Gminy Dobrzeń Wielki w budynkach zlokalizowanych na terenie 
sołectw: Chróścice, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały i Kup, przewiduje się w latach 2017-2021 sukcesywną 
modernizację. Szczegółowy plan remontów ujęto w Tabeli nr 9.

OPIS STANU ISTNIJĄCEGO lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach komunalnych

Tabela nr 5.
Lp. Adres budynku Liczba 

mieszkań
 Pow. 
użytk.

Rodzaj wyposażenia poza energ. elektryczną 
i wodą

Stan 
techniczny

uwagi

CO WC Kan. 
sieć

Kan. 
szamb

Gaz

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11-

1 DOBRZEŃ WLK.
ul. Sienkiewicza 40

1 91,06  x  x zły

2 DOBRZEŃ WLK.
ul. Dworcowa 18

3
1
1
1

185,93
67,80
64,53
53,60

x

(jeden z 
3 lokali)

x x zły

3 DOBRZEŃ WLK.
ul. Namysłowska 26

5
1
1
1
1
1

258,16
52,60
52,60
53,68
52,60
46,68

x x x dobry

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach komunalnych

Tabela nr 5.1.
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11-

4 DOBRZEŃ WLK.
ul. Strzelców Bytomskich 19

3
1
1
1

207,40
98,48
67,37
41,55

x x dobry

5 DOBRZEŃ WLK.
ul. Matejki 3

3
1
1
1

165,62
71,06
36,16
58,40

x x x b. dobry

6 DOBRZEŃ WLK.
ul. Drzymały 9

8
1
1
1
1
1
1

331,85
67,08
35,60
42,97
53,04
33,92
43,05

x x x dobry
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1
1

25,37
30,82

7 DOBRZEŃ MAŁY
ul. Odrzańska 29

4
1
1
1
1

163,48
42,17
55,93
31,80
33,58

x x x dobry

8
CHRÓŚCICE
Cebuli 16
(s - lokale socjalne)

14
     1 (s)
     1 (s)
     1 (s)
1
     1 (s)
     1 (s)
     1 (s)
1
     1 (s)
1
1
     1 (s)
1
1

450,95
38,56
34,82
20,08
21,80
31,97
38,18
35,16
35,96
53,82
41,48
25,43
21,02
21,06
31,61

x x x b. dobry

9 KUP
ul. K. Miarki 9

2
1
1

100,30
57,75
42,55

x 
(jeden z 
2 lokali)

x x x 
(jeden z 
2 lokali)

dobry

10 KUP
ul.1-go maja 42

2
1
1

100,52
57,10
43,42

x x zły

11 KUP
ul. Szpitalna 2

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

502,59
52,28
46,30
64,62
54,80
49,27
51,24
47,88
54,20
43,65
38,35

x x dobry

12 Kup
ul. Szpitalna 5a

1 73,7 x x x x b. dobry

Ocena stanu technicznego lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty 
Mieszkaniowe.

Tabela nr 6.
Rodzaj wyposażenia poza energ. Elektryczną 
i wodną

Lp. Adres budynku Liczba 
mieszkań

Pow. użytk.

CO WC Kan.
sieć

Kan.
szamb.

GAZ

Stan 
techniczny

Inne

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11

1 Kup
ul. 1-go maja 1 c

4
1
1
1

189,43
48,72
33,89
50,72

x x x x dobry

Powierzchnia budynków mieszkalnych zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe wynosi 189,43 m2 
w tym powierzchnia lokali stanowiących własność Gminy wynosi 133,33 m2

Ocena stanu technicznego lokali użytkowych usytuowanych w budynkach komunalnych oraz budynkach 
zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Tabela nr 7.
Rodzaj wyposażenia poza energią elektr. 
i wodą

Lp. Adres budynku Liczba 
lokali 
użytkowych

Pow. Użytk.

CO WC Kan. 
sieć

Kan. 
szamb

GAZ

Stan 
techniczny

inne
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-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11-

1 Kup
ul. Rynek 13

1 194,4 x x x b. dobry

2 Kup
ul. Szpitalna 2

1 51,97 x x dobry

3 Kup
ul. Szpitalna 5 a

2
1
1

122,23
100,65
21,58

x x x x b. dobry

4 Dobrzeń Wielki
Reymonta 2

4
1
1
1
1

349,62
206,10
86,41
36,33
20,78

x x x b. dobry

5 Dobrzeń wielki
ul. Namysłowska 26

1 36,26 x x x dobry

6 Chróścice
ul. Korfantego 1a

5
1
1
1
1
1

378,60
220,96
42,73
37,70
64,78
12,43

x x x x b. dobry

7 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 97

1 89,20 x x x b. dobry

RAZEM 14 1 222,28

8. Prognozę wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2017-2021 przedstawia poniższa tabela (stan na 
20.04.2017 r.)

Tabela nr 8.
2017 2018 2019 2020 2021wyszczególnieni

e socjalne pozostałe socjalne pozostałe socjalne pozostałe socjalne pozostałe socjalne pozostałe
Liczba gminnych 
lok. 
mieszkalnych

8 58 8 56 8 56 8 56 8 56

9. Z powyższej tabeli wynika, że w 2017 roku przewidziany jest do sprzedaży budynek wolnostojący w Kup 
przy ul. Karola Miarki 9 (2 lokale mieszkalne) oraz w 2018 roku budynki: w Dobrzeniu Wielkim przy ul. 
Sienkiewicza 40 (1 lokal mieszkalny) oraz w Kup przy ul. 1-go Maja 42 (2 lokale mieszkalne). Jednocześnie 
w 2017 roku przewidziano rozpoczęcie inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego wraz 
z adaptacją części gospodarczej na cele mieszkalne w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Strzelców Bytomskich 19. 
Pozwoli to na pozyskanie dodatkowych 3 lokali mieszkalnych.

Przewiduje się, że na 31.12.2021 r zasób mieszkaniowy gminy będzie wynosił 64 lokali mieszkalnych oraz 
14 lokali użytkowych (po uwzględnieniu sprzedaży).

Rozdział 2.

Potrzeby oraz plan remontów i modernizacji na lata 2017 - 2021 wynikające ze stanu technicznego 
budynków i lokali. 

1. Patrząc na strukturę wiekową zasobów mieszkaniowych budynki gminne oraz wspólnot mieszkaniowych 
z udziałem gminy należy zaliczyć do starych zasobów mieszkaniowych gdyż w większości zostały wybudowane 
przed 1945 r. Tylko niektóre budynki wybudowano w latach 70-tych. Z uwagi na konieczność poprawy stanu 
technicznego wielu budynków wynika ciągła potrzeba przeprowadzenia w nich prac remontowych. Prowadzone 
roboty remontowe w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych podzielić można na rodzaje:

a) remonty główne;

b) remonty bieżące;

c) modernizacje mające na celu poprawę stanu technicznego budynku oraz podwyższenie standardów 
mieszkalnych.
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2. Z przeprowadzonych analiz wynika, że remonty obiektów jedno i dwulokalowych pozostających w złym 
stanie technicznym (budynki niskiej jakość zbliżające się do granicy śmierci technicznej – z uwagi na zbyt duży 
poziom zużycia technicznego) są nieuzasadnione ekonomicznie i powinny być docelowo wyeliminowane 
z użytkowania. Dotyczy to głównie budynków zlokalizowanych w: Dobrzeniu Wielkim przy ul. Sienkiewicza 40, 
w Kup przy ul. 1-go Maja 42.

W tych przypadkach nakłady poniesione na roboty budowlane niezbędne do wykonania w celu 
doprowadzenia budynków do odpowiedniego stanu technicznego mogą być porównywalne z budową nowego 
obiektu o podobnych parametrach użytkowych. Należy więc przyjąć zasadę polegającą na zbywaniu takich 
obiektów a jedynie w przypadkach uszkodzeń budynków zagrażających życiu i zdrowiu ludzi przedsięwziąć 
środki zaradcze w celu likwidacji zagrożenia. Pieniądze w ten sposób pozyskane można by inwestować 
w polepszenie stanu technicznego posiadanej substancji mieszkaniowej przez jej remonty i modernizacje jak np. 
w przypadku bud. w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Strzelców Bytomskich 19 (z istniejących 3 lokali 
mieszkalnych po adaptacji przyległego budynku gospodarczego powstanie 6 lokali mieszkalnych).

3. W przypadku rosnącego zapotrzebowania na lokale socjalne proponuje się wybudowanie nowego 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego (np. bud. parterowy w tradycyjnej technologii o nieskomplikowanej 
konstrukcji) zlokalizowanego Chróścice – Babilas. Proponuje się przeznaczenie tego budynku w całości na funkcję 
mieszkalną (mieszkania socjalne).

4. W celu prowadzenia właściwej gospodarki w zakresie prywatyzacji lokali, nadal poszukiwane będą nowe 
rozwiązania mające na celu zwiększenie motywacji wykupu mieszkań znajdujących się w budynkach, w których 
już powstały Wspólnoty Mieszkaniowe - zwłaszcza tam, gdzie udział Gminy stanowi niewielka liczba lokali, 
a także w budynkach, w których istnieją tzw. małe Wspólnoty (do 7 lokali).Gmina dążyć będzie do powstawania 
Wspólnot Mieszkaniowych ze 100% udziałem osób fizycznych.

5. Podstawowym celem polityki remontowej jest poprawa standardu technicznego zasobu mieszkaniowego 
gminy. Istotne jest zatem określenie dochodów gminy, które umożliwiałyby realizację głównych potrzeb 
remontowych wynikających z przeglądów technicznych przeprowadzanych dla poszczególnych budynków.

6. Planowanie remontów i modernizacji oraz koszty w poszczególnych latach zostały przedstawione 
w poniższej tabeli:

Tabela nr 9.
Lp. OBIEKT WYSZCZEGÓLNIENIE

ROBÓT
2017 2018 2019 2020 2021

1 Kup, ul. 1-go Maja 42 - - - - -
2 Kup, ul. Karola Miarki 9 - - - - -
3 Kup, ul. Szpitalna 2 - - - - -
4 Kup, ul. Szpitalna 5a a) utwardzenie placu wokół budynku - - 72 000 - -
5 Kup, ul. Rynek 13 - - - - -
6 Chróścice, ul. Cebuli 16 - - - - -
7 Chróścice, ul. Korfantego 1 - - - - -
8 Dobrzeń Wielki, 

ul. Sienkiewicza 40
- - - - -

9 Dobrzeń Wielki, ul. Matejki 3 a) wykonanie tynków w piwnicy oraz 
     remont klatki schodowej na parterze

- 12 000 - - -

10 Dobrzeń Wielki, 
ul. Strzelców Bytomskich 19

a) przebudowa budynku 
    mieszkalnego wraz z adaptacją 
    części gospodarczej na cele 
    mieszkalne

303 
000

- - - -

11 Dobrzeń Wielki, 
ul. Drzymały 9

- - - - -

12 Dobrzeń Wielki,
ul. Dworcowa 18 

a) docieplenie elewacji zewnętrznych 
    budynku
b) remont lokalu mieszkalnego nr 3

50 
000

80 000 - - -

13 Dobrzeń Wielki,
ul. Namysłowska 26

a) wymiana węzła cieplnego oraz 
    instalacji C.O.

- - - 110 
000

-

14 Dobrzeń Wielki,
ul. Reymonta 2

a) remont doświetlaczy piwnicznych - 8 000 - - -

15 Dobrzeń Mały,
ul. Odrzańska 29

a) docieplenie elewacji zewnętrznych
    budynku mieszkalnego
b) remont elewacji budynku 

- 45 000 14 000 - -
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    gospodarczego 

Prognoza wielkości środków finansowych przeznaczonych na wydatki remontowe w kolejnych latach, 
uwzględniająca zmiany struktury kosztów przedstawia się następująco:

Tabela nr 10
Prognoza kosztów w latach wyrażona w zł.wyszczególnienie
2017 2018 2019 2020 2021

Wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot 
mieszkaniowych 3 519,84

3 519,84 3 519,84  3 519,84            3 519,84

Remonty zasobu gminnego 353 000,00 145 000,00 86 000,00 110 000,00 0,00
Ogółem prognoza wydatków 356  519,84 148 519,84 89 519,84 113 519,84            3 519,84

Rozdział 3.

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

1. Zmiany w zasobach mieszkaniowych gminy będą następować głównie wskutek sprzedaży lokali 
mieszkalnych (budynków), a w znacznie mniejszym stopniu w wyniku likwidacji budynków bądź budowie nowych 
budynków.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy będzie następowała na rzecz najemców, 
którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami 
przysługuje pierwszeństwo nabywania zajmowanych mieszkań. System preferencji sprzedaży lokali mieszkalnych 
dotychczasowym najemcom został uchwalony przez Radę Gminy.

3. Zakłada się, że w latach 2017-2021 sprzedaż lokali w zasobie mieszkaniowym będzie się kształtowała 
następująco:
Rok Prognozowana ilość lokali przeznaczonych do sprzedaży Powierzchnia użytkowa
2017 2 100,30
2018 3 191,58
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0

Rozdział 4.

Zasady polityki czynszowej 

1. Wartość odtworzeniowa to iloczyn 1 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu 
odtworzenia dla Województwa Opolskiego ogłaszanego co 6 miesięcy w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

2. Stawkę bazową czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrzeń Wielki za 1m2 powierzchni użytkowej 
lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy Dobrzeń Wielki w drodze zarządzenia. 

3. Stawki czynszu obowiązujące w mieszkaniowych zasobach Gminy Dobrzeń Wielki ustalane są za 1m2 
powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość 
użytkową (zgodnie z Tabelą 1.1. Oczynszowanie mieszkań)

4. Stawka czynszu dla lokali mieszkalnych o powierzchni 80 m2 zostaje podwyższona o 5% w stosunku do 
bazy uwzględnionej w tabeli 1.1.

5. W latach 2017 – 2021 zakłada się podwyżki czynszu nie częściej niż raz w roku.

TABELA 1.1. OCZYNSZOWANIE MIESZKAŃ
(A) Strefa 
w gminie
(% bazy)

(B) Stan 
techniczny 
budynku
(% bazy)

(C) Budynki po 
przeprowadzonej 
termomodernizacj
i 
(% bazy )

(D) 
Usytuowanie 
mieszkania 
w budynku
(%  bazy)

(E) 
Mieszkania 
powyżej 
80 m2

(F) Stan 
techniczny 
mieszkania

Stan wyposażenia 
mieszkań w instalacje

Baza 
(%)

I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mieszkanie 
o najwyższym 
standardzie
(co, wc, wod-kan)

110 0 -5 +5 0 -5 +5 0 -5 +5 -5 0 +5
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Mieszkanie z  kan. i co 
(wc i łazienka 
indywidualna poza 
lokalem)

105 0 -5 +5 0 -5 +5 0 -5 +5 -5 0 +5

Mieszkanie z łazienką 
wc , wod-kan, bez co

100 0 -5 +5 0 -5 +5 0 -5 +5 -5 0 +5

Mieszkanie z wc, kan. 
i co bez łazienki

95 0 -5 +5 0 -5 +5 0 -5 +5 -5 0 +5

Mieszkanie z wc, kan, 
bez łazienki i co

85 0 -5 +5 0 -5 +5 0 -5 +5 -5 0 +5

I Strefa - Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Chróścice

II Strefa – Kup

1. b. dobry

2. dobry

3. zły

4. budynki ocieplone

5. usytuowanie inne, niż wymienione w pkt 6

6. mieszkania usytuowane na poddaszu, adaptowane ze strychu.

7. mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 80 m2 (można odstąpić od zwyżki gdy w lokalu 
         występuje przegęszczenie i nie ma zaległości czynszowych)

8. mieszkania o niedostatecznym stanie technicznym powstałym bez winy najemcy, 
zakwalifikowane          komisyjnie na podstawie pisemnego wniosku najemcy (np. zawilgocone na skutek 
przemarzania itp.)

9. inne niż wymienione w pkt 8 i 10

10. mieszkania oddane w najem po remoncie kapitalnym

Rozdział 5.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy

1. W całym procesie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy uczestniczy Prowod spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  z/s w Kup (Prowod sp. z o.o.). Prowod sp. z o.o. zarządza również budynkami wspólnot 
mieszkaniowych.

2. Prowod sp. z o.o. gospodaruje w imieniu Gminy gminnym zasobem mieszkaniowym realizując określone 
zadania m.in: naliczanie i windykowanie czynszów, dokonywanie zmian w składnikach czynszowych, kontrola 
rozliczeń finansowych wspólnot mieszkaniowych, oraz rozliczanie kosztów mediów dostarczanych do budynków 
zarówno w całości gminnych jak i zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

3. Analiza funkcjonowania Prowod sp. z o.o.  wskazuje, że obecny sposób zarządzania zasobem gminnym jest 
właściwy z punktu widzenia ekonomicznego oraz realizacji spraw technicznych, czego odzwierciedleniem jest 
bieżące regulowanie zobowiązań Prowod sp. z o.o. w stosunku do podmiotów zewnętrznych, a także dbałość 
o gminny zasób mieszkaniowy (poprawa stanu technicznego).

4. Nie przewiduje się dokonywania zmian w sposobie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.

Rozdział 6.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2017-2021

1. Głównymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są:a) środki z budżetu gminy (Prowod sp. 
z o.o. jako spółka, której głównym udziałowcem jest Gmina Dobrzeń Wielki realizuje „Umowę nr 
ZP.272.55.2017” z dnia 2 stycznia 2017 r. w postaci bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy),

2. Prognozowane wpływy czynszowe w latach 2017-2021:

Tabela nr 11.
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Wyszczególnienie
2017 2018 2019 2020 2021

Przychody z czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych
[zł] 93 690,88 96 664,15 96 664,15 96 664,15 96 664,15
Przychody z czynszów z tytułu najmu lokali użytkowych
[zł] 36 596,12 36 596,12 36 596,12 36 596,12 36 596,12
Przychody z czynszów z tytułu najmu lokali socjalnych
[zł] 2 784,93 2 930,74 2 930,74 2 930,74 2 930,74
Przychody od lokali gminnych w wspólnotach mieszkaniowych
[zł] 5 453,20 6159,85 6159,85 6159,85 6159,85
RAZEM: 138 795,12 142 350,85 142 350,85 142 350,85 142 350,85

3. Dla opracowania prognozy wpływów czynszowych przyjęto następujące założenia:

a) dochody z najmu lokali użytkowych przyjęto na poziomie planowanych przychodów z czynszów wg stanu 
zasobu mieszkaniowego na dzień 20.04.2017 r.

b) dochody z czynszów lokali mieszkalnych wyliczono z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności czynszu na 
poziomie 100 %.

Rozdział 7.

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 
remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

1. Dla opracowania prognozy kosztów eksploatacyjnych i remontowo-modernizacyjnych na lata 2017-2021 
przyjęto założenia:

a) analiza kosztów i wydatków dotyczy tylko wpływów czynszowych,

b) pominięto koszty z tytułu dostawy mediów oraz wywozu nieczystości, które są rozliczane z użytkownikami 
poszczególnych lokali.

2. Zakłada się nakłady na remonty zasobu gminnego wg następującego zestawienia:
Rok Kwota [zł]
2017 353 000,00
2018 145 000,00
2019 86 000,00
2020 110 000,00
2021 0,00

3. Planowane koszty utrzymania budynków stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2020 
wg stanu zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 04.01.2016 przedstawia poniższa tabela :

Tabela nr 12
Grupa kosztów 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Eksploatacja bieżąca [zł] 182 875,20 188 361,46 194 012,30 199 832,67 205 827,65
Konserwacja bieżąca [zł] 353 000,00 145 000,00 86 000,00 110 000,00 0,00
Fundusz remontowy
budynki wspólnot [zł] 3 519,84 3 519,84 3 519,84 3 519,84 3 519,84

Ogółem koszty eksploatacji bieżącej [zł] 539 395,04 336 881,30 283 532,14 313 352,51 209 347,49

Rozdział 8.

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy

1. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, jak również ochronę praw 
lokatorów należy przyjąć następujące zasady:

a) w przypadku zamian lokali pomiędzy lokatorami należy umożliwić dokonywanie tych zamian lokatorom 
nie posiadającym zadłużenia z tytułu opłat czynszowych,

b) preferowanie zamian lokali większych na mniejsze, które posiadają obniżony standard wyposażenia 
w przypadku osób zadłużonych z tytułu opłat czynszowych,

c) zakłada się umożliwianie zamiany najemcom lokali mieszkalnych o niskich dochodach w celach dostosowania 
ich możliwości finansowych do wysokości czynszu,
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d) pomimo planowanych remontów nie zaistnieje konieczność czasowego przekwaterowania mieszkańców na czas 
trwania tych remontów,

e) w żadnym budynku nie będzie przeprowadzany kapitalny remont.

2. Pozostałe konieczne działania to:

- aktualizacja danych oraz zawartych umów w zasobach mieszkaniowych,

- ciągła inwentaryzacja zasobów,

- inicjowanie i pomoc przy zamianie mieszkań.
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Projekt

z dnia  25 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/        /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 z późń. zm.) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 1870 z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 5/3/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 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

Klemens Weber

Id: F9E57F95-A52F-413D-9C9B-FB37905EDFFB. Projekt Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/ /2017

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 czerwca 2017 r.

Dochody bieżące

Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600   Transport i łączność 10 580,00 0,00

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

8 000,00 0,00

  0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych

1 260,00 0,00

  0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 320,00 0,00

700   Gospodarka mieszkaniowa 43 720,00 0,00

  0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

9 300,00 0,00

  0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych

950,00 0,00

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

1 470,00 0,00

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 300,00 0,00

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 28 700,00 0,00

710   Działalność usługowa 7 500,00 0,00

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

7 500,00 0,00

750   Administracja publiczna 1 980,00 264 400,00

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 980,00 0,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 264 400,00

756

 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

14 300,00 700,00

  0330 Wpływy z podatku leśnego 5 600,00 0,00

  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 800,00 0,00

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 0,00

 
0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

1 300,00 0,00

  0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 700,00

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

1 600,00 0,00

758   Różne rozliczenia 63 161,00 0,00

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 63 161,00 0,00

801   Oświata i wychowanie 842,00 0,00

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz
płatności

842,00 0,00

855   Rodzina 3 600,00 0,00

  0830 Wpływy z usług 3 600,00 0,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 505 606,00 100,00

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

500,00 0,00

  0690 Wpływy z różnych opłat 500 000,00 100,00

  0830 Wpływy z usług 1 200,00 0,00

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 856,00 0,00
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  0970 Wpływy z różnych dochodów 3 050,00 0,00

926   Różne rozliczenia 4 466,00 0,00

  2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz
płatności

4 466,00 0,00

Razem 655 755,00 265 200,00

Dochody majątkowe

Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

700   Gospodarka mieszkaniowa 23 000,00 0,00

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

23 000,00 0,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 271 000,00 0,00

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

271 000,00 0,00

Razem 294 000,00 0,00

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

710   Działalność usługowa 70 000,00 0,00

  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 70 000,00 0,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 000,00 0,00

750   Administracja publiczna 319 980,00 0,00

  75095 Pozostała działalność 319 980,00 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 319 980,00 0,00

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych 319 980,00 0,00

757   Obsługa długu publicznego 0,00 617 425,00

 

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego

0,00 617 425,00

    Obsługa długu publicznego 0,00 617 425,00

855   Rodzina 12 000,00 0,00

  85507 Dzienni opiekunowie 12 000,00 0,00

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 000,00 0,00

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 0,00

926   Kultura fizyczna 30 000,00 0,00

  92601 Obiekty sportowe 30 000,00 0,00

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

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

Razem 431 980,00 617 425,00

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600   Transport i łączność 150 000,00 0,00

  60016 Drogi publiczne gminne 150 000,00 0,00

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000,00 0,00

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 000,00 0,00

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 0,00

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 270 000,00 0,00

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 270 000,00 0,00

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 000,00 0,00

926   Kultura fizyczna 50 000,00 0,00
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  92601 Obiekty sportowe 50 000,00 0,00

    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00

Razem 870 000,00 0,00

Wydatki bieżące
71004 Wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy.

75095 Spłata wierzytelności, które gmina nabyła w wyniku dziedziczenia spadku po zmarłej
osobie fizycznej. 

75704 Zmniejszenie planu wydatków z tytułu spłaty udzielonego poręczenia przez gminę
zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciąganej przez PROWOD sp. z o.o. w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu celem finansowania
rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim w związku ze
zmniejszeniem kwoty zaciąganej pożyczki z kwoty 19 878 800 do kwoty 5 956 157, na
które to zmniejszenie wpływ miała zakończona procedura przetargowa.

85507 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem ma wynagrodzenia dziennych opiekunów
dzieci do lat 3 - zadanie realizowane w ramach projektu "Opolskie dla dzieci i rodziców" we
współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na zasadzie refundacji ponoszonych kosztów
przez gminę (max. dofinansowanie  jednego opiekuna na okres realizacji projektu 12 m-cy
wynosi 33 000,00 zł.)

92601 Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy.

Wydatki majątkowe
60016 Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miej. Dobrzeń Wlk. i ul. Stawy w miej.

Chróścice.

90015 1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Topolowa, Miła, Polna Dobrzeń Wlk. - 132 000,00 zł.

2) Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego - Oś. Energetyk Dobrzeń Wlk. - 268 000,00 zł.

92109 Modernizacja dachu - budynek GOK w Dobrzeniu Wlk.

92601 Budowa studni głębinowej - boisko sportowe Dobrzeń Mały.
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Projekt

z dnia  25 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/      /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu
Gminy Dobrzeń Wielki instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 
2017 r., poz. 201, zm. z 2015 r. poz. 1649 oraz z 2016 r. poz. 1948.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki Uchwala, co 
następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za pomocą innego 
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z

2017 r. poz. 201 z późń. zm.) Rada Gminy w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków,

stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym

instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Takim

instrumentem płatniczym jest np. powszechnie stosowana karta płatnicza.

Niniejsza uchwała umożliwi dokonywanie wpłat w kasie Urzędu, nie tylko, jak do tej pory

gotówką, ale również i kartą płatniczą. Wprowadzenie możliwości zapłaty podatków, w tym opłat i

niepodatkowych należności budżetowych za pomocą karty płatniczej ułatwi podatnikom

wykonywanie ich obowiązków.
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Projekt

z dnia  25 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/       /2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 1 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
zawierający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Klemens Weber
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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

2017 50 083 653,37 45 938 499,37 7 000 000,00 300 000,00 6 800 255,00 4 100 000,00 11 845 116,00 10 049 824,00 4 145 154,00 494 000,00 3 641 900,00

2018 47 100 157,00 47 050 157,00 8 000 000,00 300 000,00 7 550 275,00 4 600 000,00 11 845 116,00 9 836 934,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2019 44 150 157,00 44 100 157,00 8 000 000,00 300 000,00 7 550 275,00 4 600 000,00 11 845 116,00 6 836 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2020 44 150 157,00 44 100 157,00 8 000 000,00 300 000,00 7 550 275,00 4 600 000,00 11 845 116,00 6 836 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2021 38 200 157,00 38 150 157,00 8 000 000,00 300 000,00 7 550 275,00 4 600 000,00 11 845 116,00 836 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2022 38 200 157,00 38 150 157,00 8 000 000,00 300 000,00 7 550 275,00 4 600 000,00 11 845 116,00 836 000,00 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

2017 53 484 757,37 47 798 017,37 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 5 686 740,00

2018 45 034 669,00 42 292 949,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 2 741 720,00

2019 42 084 669,00 38 234 812,00 0,00 0,00 x 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 3 849 857,00

2020 42 084 669,00 38 174 812,00 0,00 0,00 x 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 3 909 857,00

2021 38 134 669,00 38 114 812,00 0,00 0,00 x 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 19 857,00

2022 38 059 825,20 38 059 825,20 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

2017 -3 401 104,00 9 466 592,00 0,00 0,00 9 466 592,00 3 401 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

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

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

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody  
niezwiązane ze  

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Rozchody 

budżetu x

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i 
pożyczek oraz 

wykup papierów 

wartościowych x

łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań, 
o którym mowa w 

art. 243 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3 ustawy x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń 
określonych w art. 

243 ust. 3a ustawyx

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń innych niż 
określone w art. 

243 ustawy 6) x

Kwota 
zobowiązań  

wynikających z  
przejęcia przez  

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego  
zobowiązań po  
likwidowanych i  

przekształcanych  
jednostkach 

zaliczanych do  
sektora  finansów  

publicznych

Różnica między  
dochodami 
bieżącymi a   
wydatkami 
bieżącymi

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

ustawy

Kwtota długu x

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki 7), a 
wydatkami 
bieżącymi, 

pomniejszonymi 8)

o wydatki 

6 7 8.1 8.2

2017 6 065 488,00 6 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 402 283,80 0,00 -1 859 518,00 7 607 074,00

2018 2 065 488,00 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 336 795,80 0,00 4 757 208,00 4 757 208,00

2019 2 065 488,00 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 271 307,80 0,00 5 865 345,00 5 865 345,00

2020 2 065 488,00 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 819,80 0,00 5 925 345,00 5 925 345,00

2021 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 331,80 0,00 35 345,00 35 345,00

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

2017 12,51% 12,51% 0,00 12,51% -2,73% 16,40% 18,83% TAK TAK

2018 4,70% 4,70% 0,00 4,70% 10,21% 9,15% 11,58% TAK TAK

2019 4,95% 4,95% 0,00 4,95% 13,40% 5,89% 8,31% TAK TAK

2020 4,81% 4,81% 0,00 4,81% 13,53% 6,96% 6,96% TAK TAK

2021 0,18% 0,18% 0,00 0,18% 0,22% 12,38% 12,38% TAK TAK

2022 0,38% 0,38% 0,00 0,38% 0,37% 9,05% 9,05% 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)

2017 0,00 0,00 17 168 374,00 4 577 250,00 4 380 587,18 140 120,48 4 240 466,70 4 469 940,00 264 000,00 30 000,00

2018 2 065 488,00 0,00 17 026 047,00 3 266 250,00 73 159,68 73 159,68 0,00 0,00 2 741 720,00 0,00

2019 2 065 488,00 0,00 16 735 297,00 2 875 500,00 6 686,28 6 686,28 0,00 0,00 3 849 857,00 0,00

2020 2 065 488,00 0,00 16 735 297,00 2 875 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 909 857,00 0,00

2021 65 488,00 0,00 16 735 297,00 2 875 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 857,00 0,00

2022 140 331,80 0,00 16 735 297,00 2 875 500,00 0,00 0,00 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)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 464,20 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 0,00 0,00

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

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.  

Strona 7 z 10

Id: 838936F5-2077-4C26-9579-B07AC510A661. Projekt Strona 8



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)

2017 4 431 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2017 6 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2 065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka 

odpowiedzialna lub  
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady  
finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 5 006 549,43 4 380 587,18 73 159,68 6 686,28 0,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 527 012,82 140 120,48 73 159,68 6 686,28 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 4 479 536,61 4 240 466,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4 884 479,31 4 325 930,90 63 300,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 404 942,70 85 464,20 63 300,00 0,00 0,00 0,00

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 2018 282 713,00 14 465,00 14 465,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2

Przedsięwzięcie 4/2016 - Odrestaurowanie ołtarza głównego w  
kościele parafialnym pw. św. Jadwigi w Chróścicach - projekt  
partnerski "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na  
obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część  
południowa"  

Urząd Gminy 2016 2018 54 335,50 41 605,00 10 335,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

Przedsięwzięcie 3/2016 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi  
wojew. nr 457 na odcinku łączącym miej. Stare Siołkowice i Chróścice  
wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim w ramach  
projektu partnerskiego "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w  
powiecie opolskim - etap I"

Urząd Gminy 2014 2017 1 894,20 1 894,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4
Przedsięwzięcie 1/2017 - Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 -  
"Opolskie dla rodziców i dzieci" RPOP.07.06.00-16.0001/16 Urząd Gminy 2017 2018 66 000,00 27 500,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 4 479 536,61 4 240 466,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1
Przedsięwzięcie 2/2016 - Budowa drogi łączącej ul. Strzelców  
Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice

Urząd Gminy 2016 2017 2 771 984,81 2 628 854,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3

Przedsięwzięcie 3/2016 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi  
wojew. nr 457 na odcinku łączącym miej. Stare Siołkowice i Chróścice  
wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim w ramach  
projektu partnerskiego "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w  
powiecie opolskim - etap I"

Urząd Gminy 2014 2017 1 707 551,80 1 611 611,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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 122 070,12 54 656,28 9 859,68 6 686,28 0,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieżące 122 070,12 54 656,28 9 859,68 6 686,28 0,00 0,00

1.3.1.1
Przedsięwzięcie 1/2016 - Dzierżawa biurowego urządzenia  
wielofunkcyjnego Urząd Gminy 2016 2019 14 051,52 3 512,88 3 512,88 3 512,88 0,00 0,00

1.3.1.5
Przedsięwzięcie 2/2014 - Dzierżawa miejsca na kominie Elektrowni  
Opole do zainstalowania 2 kamer internetowych Urząd Gminy 2014 2019 48 609,60 7 724,40 6 346,80 3 173,40 0,00 0,00

1.3.1.7
Przedsięwzięcie 23/2015 - Dostęp on-line do systemu informacji  
prawnej LEX

Urząd Gminy 2015 2017 23 985,00 7 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2022
Limit 

zobowiązań

1 0,00 8 209 943,20

1.a 0,00 3 778 004,20

1.b 0,00 4 431 939,00

1.1 0,00 8 087 873,08

1.1.1 0,00 3 655 934,08

1.1.1.1 0,00 363 302,00

1.1.1.2 0,00 200 000,00

1.1.1.3 0,00 3 026 632,08

1.1.1.4 0,00 66 000,00

1.1.2 0,00 4 431 939,00

1.1.2.1 0,00 2 613 715,00

1.1.2.3 0,00 1 818 224,00

1.2 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00

1.2.2 0,00 0,00

1.3 0,00 122 070,12

1.3.1 0,00 122 070,12

1.3.1.1 0,00 14 051,52

1.3.1.5 0,00 48 609,60

1.3.1.7 0,00 23 985,00
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka 

odpowiedzialna lub  
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady  
finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

Od Do

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

Urząd Gminy 2016 2017 29 520,00 29 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.9
Przedsięwzięcie 6/2016 - Sporządzenie projektu zmiany miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-2 Urząd Gminy 2016 2017 5 904,00 5 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 4

Id: 838936F5-2077-4C26-9579-B07AC510A661. Projekt Strona 14



L.p. Limit 2022
Limit 

zobowiązań

1.3.1.8 0,00 29 520,00

1.3.1.9 0,00 5 904,00

1.3.2 0,00 0,00
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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata
2017 - 2022

W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia

27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022

proponowane zmiany dotyczą:

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 765.970,21 zł., z tego:

· zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł. 471.970,21 zł., w tym:

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego FB.I.3111.1.9.2017.UP – 81.293,57 zł.,

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

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe FB.I.3111.2.40.2017.EA

– 110,00 zł.,

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

FB.I.3111.1.6.2017.AS – 11,64 zł.,

ü wykonanie dochodów bieżących ponad założony plan – 390.555,00 zł.;

· zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę zł. 294.000,00 z tytuły sprzedaży nieruchomości

będących własnością gminy.

2) zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 765.970,21 zł. z tego:

· zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 111.829,79 zł., w tym:

ü zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 81.293,57 zł.,

ü finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 110,00 zł.,

ü realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 11,64 zł.,

ü wykonanie tablicy informacyjnej dot. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojew. na odcinku

łączącym miej. Chróścice i Stare Siołkowice – 400,00 zł.,

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

wykonanie projektu przebudowy ul. Korfantego w miej. Dobrzeń Wlk. (-)8.200,00 zł.,

ü wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy –

70.000,00 zł.,

ü spłata wierzytelności, które gmina nabyła w wyniku dziedziczenia spadku po zmarłej

osobie fizycznej – 319.980,00 zł.,

ü zmniejszenie planu wydatków z tytułu spłaty udzielonego poręczenia przez gminę zabezpieczenia spłaty

pożyczki zaciąganej przez PROWOD sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Opolu celem finansowania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w

Dobrzeniu Wielkim w związku ze zmniejszeniem kwoty zaciąganej pożyczki z kwoty 19 878 800 do
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kwoty 5 956 157, na które to zmniejszenie wpływ miała zakończona procedura przetargowa (-

)617.425,00 zł.,

ü zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem ma wynagrodzenia dziennych opiekunów

dzieci do lat 3 - zadanie realizowane w ramach projektu "Opolskie dla dzieci i rodziców" we

współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na zasadzie refundacji ponoszonych kosztów

przez gminę – 12.000,00 zł.,

ü utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy – 30.000,00 zł.

· zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 877,800,00 zł., w tym:

ü wykonanie projektu przebudowy ul. Korfantego w miej. Dobrzeń Wlk. - 8.200,00 zł.,

ü budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miej. Dobrzeń Wlk. i ul. Stawy w miej.

Chróścice – 150.000,00 zł.,

ü rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Topolowa, Miła, Polna Dobrzeń Wlk. – 132.000,00 zł.,

ü wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego - Oś. Energetyk Dobrzeń Wlk. – 268.000,00 zł.,

ü modernizacja dachu - budynek GOK w Dobrzeniu Wlk. – 270.000,00 zł.,

ü budowa studni głębinowej - boisko sportowe Dobrzeń Mały – 50.000,00 zł.,

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

tablicy informacyjnej dot. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojew. na odcinku łączącym miej.

Chróścice i Stare Siołkowice (-)400,00 zł.,

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

budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 01.06.2017 r. oraz zmian wprowadzonych

Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.19.2017 z dnia 31.03.2017 r. , 0050.1.24a.2017 z dnia 27.04.2017 r. oraz

0050.1.32.2017 z dnia 15.05.2017 r.

B. W Załączniku nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1) W Przedsięwzięciu 2/2014 – „Dzierżawa miejsca na kominie Elektrowni Opole do zainstalowania 2

kamer internetowych” zmianie ulega limit wydatków na lata 2017 - 2019 w związku wykonanym

demontażem jednej z dwóch zainstalowanych kamer. Po dokonaniu zmian limit wydatków na okres

na jaki zwarto umowę dzierżawy wynosi: w roku 2017 – 7.724,40 zł., w roku 2018 – 6.346,80 zł., w

roku 2019 – 3 173,40. Łączny limit zobowiązań na lata 2014 – 2019 wynosi 48.609,60 zł..

2) Dodaje się Przedsięwzięcie :

1. Przedsięwzięcie 1/2017 – „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3” zadanie realizowane w

ramach projektu "Opolskie dla dzieci i rodziców" we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w

Opolu. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 27.500,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2017-

2018 wynosi 66.000,00 zł.
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