
Projekt

z dnia  21 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie 
Gminy Dobrzeń Wielki w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., 
poz.1566 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sezonie 
kąpielowym w 2018 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Rekreacji 
"Balaton" w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Stawy.

2. Granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik 
graficzny nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się termin funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli od dnia 2 lipca 
2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r.

4. Ustala się przewidywaną maksymalną liczbę korzystających z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 
do kąpieli na 150 osób dziennie.

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

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

z dnia  21 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLV/   /2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną 
z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
2018 r., poz.994; zm.poz 1000) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 2077; zm. Dz.U. z 2018r. poz.1000)  Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 maja 2018r., po zapoznaniu 
się:

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2017;

2) ze sprawozdaniem finansowym;

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki za rok 2017;

4) z informacją o stanie majątkowym Gminy Dobrzeń Wielki;

5) z uchwałą Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 maja 2018r. w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki za 2017 rok,
udziela się Wójtowi GminyDobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem 
budżetu Gminy w roku 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

Id: D49E49D9-0D3F-4E93-9538-2F0A9378091C. Projekt Strona 1



Projekt

z dnia  21 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLV/             /2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994; ;zm. poz 1000) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/281/2005 Rady 
Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się w 2018 roku Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Kup dotacji w kwocie 
25 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na wykonanie prac budowlanych 
i restauratorskich obejmujących przywrócenie uchylności okien w transepcie kościoła oraz montaż podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych w kościele parafialnym pw. św. Jerzego w Kup (nr w rejestrze zabytków Ks.A t.I 
148/2011 z dnia 24.05.2011r.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  21 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLV/       /2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,zm.poz.1000) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Województwa Opolskiego w łącznej wysokości 100000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 
z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu przejścia dla pieszych w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowskiej w miejscowości Dobrzeń Wielki wraz z oświetleniem.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
finansowych określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Województwem Opolskim.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  21 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLV/   /2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., 
poz. 994; zm. poz. 1000) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
2017 r., poz. 2077; zm.Dz.U. z 2018r. poz.1000) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń 
Wielki z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  21 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLV/         /2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 
2018 r., poz. 994, zm. poz.1000) i art. 212 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 2077, z póżń. zm.) Rada Gminy DobrzeńWielki uchwala, 
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 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
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Załącznik do uchwały Nr XLV/ /2018

Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dochody bieżące

Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600 Transport i łączność 3 570,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 3 570,00 0,00

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

2 070,00 0,00

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

1 320,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 449,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 449,00 0,00

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

3 000,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 449,00 0,00
710 Działalność usługowa 10 000,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 0,00

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

10 000,00 0,00

750 Administracja publiczna 433,00 0,00

75023 Urzędy gmin 187,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 187,00 0,00
75095 Pozostała działalność 246,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 246,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

443 500,00 0,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek
organizacyjnych

19 500,00 0,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 000,00 0,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 0,00

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

1 500,00 0,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw

10 000,00 0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa
414 000,00 0,00

0020
Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych

414 000,00 0,00

758 Różne rozliczenia 30 722,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 30 722,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 722,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 7 900,00 0,00
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85195 Pozostała działalność 7 900,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 7 900,00 0,00
855 Rodzina 5 350,00 0,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

1 850,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 0,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności

1 600,00

85507 Dzienni opiekunowie 3 500,00 0,00

0830 Wpływy z usług 3 500,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 850 075,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 354 539,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 354 539,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 2 600,00 0,00

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

600,00 0,00

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

2 000,00 0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

245 240,00 0,00

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

245 240,00 0,00

90095 Pozostała działalność 247 696,00 0,00

0830 Wpływy z usług 110,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 361,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 247 225,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 865,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 865,00 0,00

2057 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

3 865,00 0,00

926 Kultura fizyczna 19 901,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 19 797,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 19 797,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 104,00 0,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności

104,00 0,00

Razem 1 379 765,00 0,00

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 400 000,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 400 000,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 400 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 363 765,00 0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

363 765,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 363 765,00 0,00
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wydatki związane z realizacją zadań statutowych 363 765,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42 000,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 42 000,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 42 000,00 0,00

926 Kultura fizyczna 24 000,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 24 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24 000,00 0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 000,00 0,00

Razem 829 765,00 0,00

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 100 000,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00

750 Administracja publiczna 50 000,00 0,00

75023 Urzędy gmin 50 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00

Razem 550 000,00 0,00

Wydatki bieżące
60013 Udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na remont odcinka

drogi wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowskiej i ul. Opolskiej w Dobrzeniu Wielkim.

90019
Zwrot do WFOŚiGW nadwyżki dochodów budżetu wykonanych w 2017, a pochodzących
z opłat i kar środowiskowych. Dopuszczalny poziom tych dochodów dla gminy na rok
2017 wynosi 1 063 330 zł., natomiast, wykonanie dochodów pochodzących z opłat i kar
środowiskowych w roku 2017 gmina osiagnęła na poziomie 1 427 095 zł., co daje różnicę
podlegającą przekazaniu w wysokości 363 765 zł.

92109 Zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na
funkcjonowanie kąpieliska "Balaton" w Dobrzeniu Wielkim.

92601 Wycinka drzew na terenie boiska sportowego w Chróściciach.

Wydatki majątkowe
60013 Udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na wykonanie

przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 454 ul.
Namysłowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Kościelną w Dobrzeniu Wielkim.

75023
1) Zakup i montaż klimatyzatorów dla budynku urzędu gminy: sala narad, pomieszczenie
serwerowni, korytarz I piętro - 40 000,00 zł.
2) Zakup serwera - 10 000,00 zł.

90001 Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy.

90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
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Projekt

z dnia  21 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLV/       /2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 czerwca 2018 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.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 
2017 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

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

2018 50 842 691,41 46 310 751,32 8 300 000,00 714 000,00 8 590 354,00 5 700 000,00 12 235 322,00 7 775 855,00 4 531 940,09 50 000,00 4 472 820,09

2019 43 245 000,00 43 195 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 560 000,00 5 705 000,00 12 235 322,00 6 724 103,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2020 43 250 000,00 43 200 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 565 000,00 5 710 000,00 12 235 322,00 6 724 103,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2021 37 250 000,00 37 200 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 570 000,00 5 715 000,00 12 235 322,00 724 103,00 50 000,00 50 000,00 0,00

2022 37 250 000,00 37 200 000,00 8 300 000,00 300 000,00 8 570 000,00 5 715 000,00 12 235 322,00 724 103,00 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

2018 56 080 877,41 45 616 883,32 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 463 994,09

2019 43 179 512,00 39 686 345,00 0,00 0,00 x 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 3 493 167,00

2020 43 184 512,00 39 691 345,00 0,00 0,00 x 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 3 493 167,00

2021 37 184 512,00 37 184 512,00 0,00 0,00 x 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

2022 37 109 668,20 37 109 668,20 0,00 0,00 x 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  
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Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:w tym: w tym: w tym:

Wynik budżetu x Przychody 

budżetux

Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych x

na pokrycie 

deficytu budżetu x

Wolne środki, o 
których mowa w 

art. 217 ust.2 pkt 6 

ustawy x

na pokrycie deficytu 

budżetu x
na pokrycie 

deficytu budżetu x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

Kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 

wartościowych x

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu  5) x

2018 -5 238 186,00 5 303 674,00 5 303 674,00 5 238 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

2018 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 795,80 0,00 693 868,00 5 997 542,00

2019 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 307,80 0,00 3 508 655,00 3 508 655,00

2020 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 819,80 0,00 3 508 655,00 3 508 655,00

2021 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 331,80 0,00 15 488,00 15 488,00

2022 140 331,80 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 331,80 90 331,80

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
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Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego i bez 

uwzględnienia 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

bez uwzględnienia 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Kwota zobowiązań 
związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

przypadających do 
spłaty w danym roku 

budżetowym, 
podlegająca 

doliczeniu zgodnie z 

art. 244 ustawy x

Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy, do dochodów, 

po uwzględnieniu 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rokx

Wskaźnik dochodów 
bieżących 

powiększonych o 
dochody ze sprzedaży 

majątku oraz 
pomniejszonych o 

wydatki bieżące, do 
dochodów budżetu, 
ustalony dla danego 

roku (wskaźnik 

jednoroczny) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń 

9), obliczony w 
oparciu o plan 3 

kwartału roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w 

oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o plan 3 kwartałów 
roku poprzedzającego 

rok budżetowy x

Informacja o 
spełnieniu wskaźnika 

spłaty zobowiązań 
określonego w art. 

243 ustawy, po 
uwzględnieniu 

zobowiązań związku 
współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu 

o wykonanie roku 
poprzedzającego rok 

budżetowy x

2018 0,15% 0,15% 0,00 0,15% 1,46% 11,67% 16,77% TAK TAK

2019 0,17% 0,17% 0,00 0,17% 8,23% 5,49% 10,58% TAK TAK

2020 0,17% 0,17% 0,00 0,17% 8,23% 2,41% 7,51% TAK TAK

2021 0,19% 0,19% 0,00 0,19% 0,18% 5,97% 5,97% TAK TAK

2022 0,38% 0,38% 0,00 0,38% 0,38% 5,55% 5,55% 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)

2018 0,00 0,00 17 205 763,11 3 950 406,00 1 848 624,24 148 624,24 1 700 000,00 0,00 10 453 994,09 535 000,00

2019 65 488,00 65 488,00 17 240 000,00 4 186 500,00 2 315 946,28 15 946,28 2 300 000,00 0,00 3 493 167,00 0,00

2020 65 488,00 65 488,00 17 240 000,00 4 186 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 493 167,00 0,00

2021 65 488,00 65 488,00 17 240 000,00 4 186 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 140 331,80 17 240 000,00 4 186 500,00 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)

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 374,56 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 260,00 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.  
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Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe 
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o  
których mowa w art.  

5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy

12.4

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2 

ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe 
na realizację 

programu, projektu  
lub zadania 

wynikające wyłącznie  
z zawartych umów z  

podmiotem 
dysponującym 

środkami, o których  
mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z  
umową na realizację  
programu, projektu  

lub zadania 
finansowanego z 

udziałem środków, o  
których mowa w art.  
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.5

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania 

12.5.1 12.6

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.6.1

Przychody z tytułu 
kredytów, pożyczek,  

emisji papierów 
wartościowych 
powstające w 

związku z umową na  
realizację programu,  
projektu lub zadania 

finansowanego z 
udziałem środków, o  
których mowa w art.  
5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

bez względu na 
stopień finansowania 

tymi środkami

12.7

w związku z już  
zawartą umową  

na realizację  
programu, 

projektu lub 
zadania

12.7.1

w tym:w tym: w tym:w tym:

Wydatki na wkład 
krajowy w związku z 
zawartą po dniu 1 
stycznia 2013 r. 

umową na realizację 
programu, projektu lub 

zadania 
finansowanego w co 

najmniej 60% 
środkami, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ustawy 15)

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 

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

Strona 9 z 10

Id: 3C9B74DD-CB49-4FE9-8FB7-5A7BDBD4A53A. Projekt Strona 9



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

2018 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 65 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16. 
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z 
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.   

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
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Projekt

z dnia  21 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLV/          /2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz 1000) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Województwa Opolskiego w łącznej wysokości 400000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) 
z przeznaczeniem wykonanie zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Dobrzeń 
Wielki w km 11+615 do km 12+447”.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
finansowych określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Województwem Opolskim.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Klemens Weber
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Projekt

z dnia  21 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLV/      /2018
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018r. poz. 994, zm. poz.1000) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1152) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanawia się przekazać organowi regulacyjnemu projekt regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, celem zaopiniowania.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/.../2018

Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Dobrzeń Wielki.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców 
usług.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018r. poz. 1152). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu 
o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Oddział 1.

Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków ma obowiązek:

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:

a) realizacji dostaw wody w ilości nie mniejszej niż 0,5m3 na dobę oraz 6,0m3 na rok i pod odpowiednim 
ciśnieniem nie mniejszym niż 0,2MPa,

b) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;

2) zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa;

3) dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, o treści 
ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą 
i niniejszym regulaminem;

4) odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad 
określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem;

5) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną przez 
inwestora dokumentację techniczną;

6) instalować i utrzymywać u odbiorcy usług wodomierz główny;

7) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi;

8) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;

9) zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych i odprowadzanych 
ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych 
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ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych;

10) dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących jego 
własnością;

11) zapewniać budowę oraz modernizację będących jego własnością urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości ich 
pozyskania ze źródeł zewnętrznych;

12) informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym 
przepisami ustawy;

13) na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez 
Okręgowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku stwierdzenia przez ten 
Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany.

§ 5. W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne ma prawo:

1) wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług w celach określonych 
przepisami ustawy;

2) przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z warunkami przyłączania do sieci;

3) przeprowadzania kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania;

4) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów 
stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.

Oddział 2.
Prawa i obowiązki odbiorcy usług

§ 6. Odbiorca usług ma obowiązek:

1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń 
w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia wody w sieci, 
w tym wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody z instalacji 
centralnego ogrzewania, jak również utrzymywać urządzenia będące w jego posiadaniu w należytym stanie;

2) korzystać z instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń 
w funkcjonowaniu sieci oraz nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji 
wskazanych w ustawie, a w przypadku dostarczania ścieków przemysłowych spełniać warunki wskazane 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy;

3) umożliwiać realizację uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

4) prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać wodomierz główny (łącznie z pomieszczeniem przewidzianym 
do lokalizacji wodomierza głównego), pozostałe wodomierze oraz urządzenia pomiarowe, a także zapewnić 
łatwy dostęp do tych przyrządów;

5) niezwłocznie zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o uszkodzeniu i zaborze 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym także o uszkodzeniu i zaborze plomb;

6) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o planowanych zmianach technicznych 
w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz ilość pobieranej wody 
i odprowadzanych ścieków, a także przeznaczeniu wody;

7) powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmianę stanu 
technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, bez uzgodnienia tego z tym przedsiębiorstwem, w tym 
nasadzeń drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym zlokalizowana jest sieć wodociągowa 
lub kanalizacyjna;

8) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach wody 
w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków;
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9) pokryć koszty ponownego wykonania czynności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
w przypadku braku możliwości wykonania uprawnień tego przedsiębiorstwa z winy odbiorcy usług, gdy 
poprzedni termin został uzgodniony z odbiorcą usług;

10) pokryć koszty wykonanej na zlecenie odbiorcy usługi ekspertyzy wodomierza głównego w przypadku, 
gdy wykonana ekspertyza potwierdziła jego prawidłowe działanie.

§ 7. Odbiorca usług ma prawo do:

1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;

2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków;

3) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody 
w trybie i na zasadach określonych w Rozdziale 8;

4) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji w trybie i na zasadach 
określonych w Rozdziale 9.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 8. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy 
między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. 
Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek 
właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej 
wzór wniosku o zawarcie umowy, który w szczególności powinien określać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę) lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;

3) oświadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;

4) oświadczenie, czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków;

5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;

6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na 
podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje 
o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług 
dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie 
umów.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług 
będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych 
w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 683;  zm.: Dz. U. 
z 2018r. poz. 650).

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 9. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 
stanowią: aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także faktyczna ilość wody dostarczonej 
do nieruchomości i odpowiednio faktyczna ilość odprowadzonych ścieków.
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2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu 
o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. 
W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której 
mowa w postanowieniu § 8 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.

4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie 
określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny 
sposób.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci 

§ 10. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą;

2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;

3) określenie wielkości przewidywanego poboru wody;

4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców 
ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych 
do zastosowania urządzeń podczyszczających;

5) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki, 
w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia;

6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je 
wnioskodawcy nie później, niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Warunki, o których mowa w ust. 3 określają co najmniej:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego;

3) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;

4) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;

5) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza;

6) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odmówić przyłączenia nieruchomości do 
sieci:

1) jeśli nie istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania 
ścieków lub

2) jeśli wskutek przyłączenia warunki świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne pogorszą się do tego stopnia, że niemożliwe będzie zachowanie minimalnego poziomu 
świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
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2. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci 
zgodnie z ust. 1, jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną 
odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne nie wydaje 
warunków przyłączenia do sieci.

§ 12. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia 
wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze pisemne uzgodnienie 
dokumentacji technicznej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego 

przyłącza

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac 
z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy złożonego 
w przedsiębiorstwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot 
przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem 
(zasypaniem).

4. Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, w zakresie 
wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego 
się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 14. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, 
w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin 
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;

2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie 
wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na 
swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób;

3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług 
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;

4) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia 
ciągłości świadczonych usług.

§ 15. 1. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny 
zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje o zamiarze odcięcia dostawy wody lub 
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, w sposób opisany w ust. 1, odbiorców usług co najmniej 20 dni przed 
planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, podając jednocześnie 
informacje o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru.
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§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku, 
gdy jakość wprowadzanych do sieci ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, 
w szczególności w ustawie i w wydanych do niej przepisach wykonawczych. Postanowienie to nie narusza 
innych uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z ustawy.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób 
odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, 
w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, 
a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym 
o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, 
w którym możliwe jest zawarcie umów.

§ 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia aby w siedzibie przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej były udostępnione informacje zawierające co 
najmniej:

1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami 
ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;

2) dane umożliwiające kontakt;

3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji.

§ 19. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia aby w jego siedzibie lub na jego stronie 
internetowej udostępnione były następujące:

1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:

a) taryfa,

b) niniejszy regulamin,

c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami 
wykonawczymi;

2) informacje dotyczące:

a) szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów 
umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,

b) procedury reklamacyjnej,

c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:

- odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia 
do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 20. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do 
przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym 
w szczególności wysokości opłat za takie usługi.

2. Reklamacje powinny zawierać:

1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację;

2) przedmiot reklamacji;

3) uzasadnienie;

4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
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3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego 
o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni 
od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 21. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na mocy umowy zawieranej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne a Gminą Dobrzeń Wielki.

§ 22. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 11.
Przepisy przejściowe i końcowe

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

§ 24. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012r. poz. 460).
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