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z dnia  21 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/           /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 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. j.: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) 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. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się w 2022 roku z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Województwa Opolskiego w łącznej wysokości 300 000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych 
00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 454, na 
odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 457 do wiaduktu kolejowego w m. Dobrzeń Wielki”. 

§ 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. Uchyla się Uchwałę Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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UZASADNIENIE 

Przedłożenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 
Opolskiego oraz jednoczesne uchylenie Uchwały Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 
maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 
Opolskiego, określone w § 3 niniejszego projektu Uchwały, następuje w związku z przekazaną przez Zarząd 
Województwa Opolskiego informacją o ostatecznym zakresie i określeniu nazwy realizowanego zadania 
inwestycyjnego na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisaniu umowy na 
wykonanie zadania, którego realizację ma współfinansować Gmina Dobrzeń Wielki.  
Nazwa zadania określona w § 1 Uchwały Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 maja 
2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego o 
treści: „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 454, na odcinku od skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 457 do wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w rejonie liceum 
ogólnokształcącego w miejscowości Dobrzeń Wielki”, otrzymuje brzmienie określone w § 1 
niniejszego projektu Uchwały: „Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 454, na odcinku od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 457 do wiaduktu kolejowego w m. Dobrzeń Wielki”. 
Zapisy dotyczące kwoty udzielanej pomocy finansowej pozostają bez zmian. 
 
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5) ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że pomoc rzeczowa lub 
finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego określa organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego odrębną uchwałą, Rada Gminy w przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy 
finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego oprócz przyjęcia w uchwale budżetowej określonej 
kwoty pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązana jest podjąć odrębną 
uchwałę o udzieleniu przedmiotowej pomocy finansowej. 
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Projekt 
 
z dnia  21 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/          /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 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. j.: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) 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. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się w 2022 roku z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Województwa Opolskiego w łącznej wysokości 76 260,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt sześć 
tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 – ul. 
Namysłowska  w obrębie Zespołu Szkół w m.  Dobrzeń Wielki”. 

§ 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. Uchyla się Uchwałę Nr XLV/334/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Uzasadnienie 

Przedłożenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 
Opolskiego oraz jednoczesne uchylenie Uchwały Nr XLV/334/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 
26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 
Opolskiego, określone w § 3 niniejszego projektu Uchwały, następuje w związku z przekazaną przez Zarząd 
Województwa Opolskiego informacją o ostatecznym zakresie i określeniu nazwy realizowanego zadania 
inwestycyjnego na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisaniu umowy na 
wykonanie zadania, którego realizację ma współfinansować Gmina Dobrzeń Wielki. 

Nazwa zadania określona w § 1 Uchwały Nr XLV/334/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 maja 
2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego 
o treści: „Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 – ul. Namysłowska  
w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości  Dobrzeń Wielki”, otrzymuje brzmienie określone w § 1 niniejszego 
projektu Uchwały: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 454 – ul. Namysłowska  w obrębie Zespołu Szkół w m.  Dobrzeń Wielki”. 

Zapisy dotyczące kwoty udzielanej pomocy finansowej pozostają bez zmian. 

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5) ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że pomoc rzeczowa lub 
finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego określa organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego odrębną uchwałą, Rada Gminy w przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy finansowej 
innej jednostce samorządu terytorialnego oprócz przyjęcia w uchwale budżetowej określonej kwoty pomocy 
finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązana jest podjąć odrębną uchwałę 
o udzieleniu przedmiotowej pomocy finansowej. 
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Projekt 
 
z dnia  21 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/         /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną 
z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  2022 r., 
poz. 559 z późń. zm.) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
2021 r., poz. 305 z późń. zm.)  Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08 czerwca 2022 r., po 
zapoznaniu się: 

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021, 

2) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021, 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki za rok 2021, 

4) z informacją o stanie majątkowym Gminy Dobrzeń Wielki, 

5) z uchwałą Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08 czerwca 2022 r. 
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki za 2021 rok,udziela się 
Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu 
Gminy w roku 2021. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  21 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/         /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki za rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r., 
poz. 559 z późń. zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
2021 r., poz. 305 z późń. zm.) 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 2021. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  24 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/        /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r., 
poz. 559 z późń. zm.) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
2021 r., poz. 305 z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 wprowadza się zmiany po stronie dochodów, 
przychodów i wydatków według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 zawierający plan przychodów 
i rozchodów budżetu, gminy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały. 

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 zawierający wykaz zadań 
inwestycyjnych gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały. 

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 zawierający plan dotacji 
udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 niniejszej uchwały. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 74BC91B3-94FD-4D55-8D28-727629F6C732. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/        /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Dochody bieżące 
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
801   Oświata i wychowanie 4 518,00 4 518,00 

 80104  Przedszkola 0,00 4 518,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

0,00 4 518,00 

  Przedszkola specjalne 4 518,00 0,00 
 

80105 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

4 518,00 0,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 36 500,00 0,00 

 85395  Pozostała działalność 36 500,00 0,00 
  2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 

województwa na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

36 500,00 0,00 

Razem 41 018,00 4 518,00 
      
      

Dochody majątkowe 
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
852   Pomoc społeczna 0,00 3 040 000,00 

 85295  Pozostała działalność 0,00 3 040 000,00 
  6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 

0,00 3 040 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 000,00 0,00 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70 000,00 0,00 
  6207 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 

70 000,00 0,00 

Razem 70 000,00 3 040 000,00 
      
      

Przychody 
§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 584 000,00 0,00 
Razem 1 584 000,00 0,00 

      
      

Wydatki bieżące 
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
630   Turystyka 34 000,00 0,00 

 63095 Pozostała działalność 34 000,00 0,00 
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  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 34 000,00 0,00 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000,00 0,00 
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 000,00 0,00 

710   Działalność usługowa 10 000,00 0,00 
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 0,00 
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000,00 0,00 
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 0,00 

750   Administracja publiczna 240 000,00 0,00 
 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 240 000,00 0,00 

  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 240 000,00 0,00 
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240 000,00 0,00 

801   Oświata i wychowanie 328 000,00 0,00 
 80101 Szkoły podstawowe 147 000,00 0,00 
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 147 000,00 0,00 
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147 000,00 0,00 
 80104 Przedszkola 69 000,00 0,00 
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 69 000,00 0,00 
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 000,00 0,00 
 80115 Technika 20 000,00 0,00 
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 000,00 0,00 
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 0,00 
 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 15 000,00 0,00 
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000,00 0,00 
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000,00 0,00 
 80120 Licea ogólnokształcące 60 000,00 0,00 
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 60 000,00 0,00 
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000,00 0,00 
 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 000,00 0,00 
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 17 000,00 0,00 
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 000,00 0,00 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 36 500,00 0,00 

 85395 Pozostała działalność 36 500,00 0,00 
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 36 500,00 0,00 
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 500,00 0,00 

926  Kultura fizyczna 103 000,00 0,00 
 92601 Obiekty sportowe 103 000,00 0,00 
  Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 103 000,00 0,00 
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103 000,00 0,00 

Razem 751 500,00 0,00 
      
      

Wydatki majątkowe 
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

  Transport i łączność 582 260,00 376 260,00 
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 376 260,00 376 260,00 
  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 376 260,00 
  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

376 260,00 0,00 

60017 Drogi wewnętrzne 206 000,00 0,00 

600 

  Wydatki nwestycyjne jednostek budżetowych 206 000,00 0,00 
700   Gospodarka mieszkaniowa 151 000,00 0,00 
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 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 151 000,00 0,00 
   Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 151 000,00 0,00 
801   Oświata i wychowanie 64 000,00 0,00 

 80104 Przedszkola 64 000,00 0,00 
   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 000,00 0,00 

852   Pomoc społeczna 0,00 2 690 000,00 
 85295 Pozostała działalność 0,00 2 690 000,00 
   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 690 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 000,00 0,00 
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 110 000,00 0,00 
   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 0,00 

926   Kultura fizyczna 58 000,00 0,00 
 92601 Obiekty sportowe 58 000,00 0,00 
   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 000,00 0,00 

Razem 965 260,00 3 066 260,00 
Dochody bieżące 

80104-80105 Przeniesienie planu dochodów dotyczących dotacji celowej z budzetu państwa na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolengo. 

      
85395 Dotacja celowa z budżetu województwa opolskiego z przeznaczeniem na realizację przez gminę 

powierzonego do realizacji przez województwo opolskie zadania publicznego pn.: „Pomoc 
obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa".  

      
Dochody majątkowe 

85295 Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z kwoty 3 800 000,00 zł do kwoty 760 000,00 zł 
pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, 
realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozyskanych na dofinansowanie 
wykonania zadania: "Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo 
Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12" 
w związku z planowaną realizacją części w/w zadania w roku 2023.  

      
92109 Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu "Przebudowa i wyposażenie budynku 

świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
latach 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalanego kierowanego przez społeczność", Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój 
wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc 
spotkań. 

      
Przychody 

 Zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 
      

Wydatki bieżące 
      

63095 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie kąpieliska Balaton w 
Dobrzeniu Wielkim, w tym gospodarz obiektu, zużycie energii elektrycznej, bieżące użytkowanie. 

      
71004 1) Aktualizacja i zamieszczenie uchwał rady gminy w/s uchwalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego geoprtalu gminnym - 2 000,00 zł. 
2) Dostosowanie uchwał rady gminy w/s uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz w/s studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy do nowych regulacji prawnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 25.10.2020 r. w/s zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego, polegających na opracowaniu plików w formacie GML dla 
danych przestrzennych wynikajacych z obowiązujacych w/w uchwał - 8 000,00 zł. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 74BC91B3-94FD-4D55-8D28-727629F6C732. Projekt Strona 3



      
75023 1) Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zapłatę naleznego podatku VAT od transakcji 

sprzedaży podlegajacych opodatkowaniu 200 000,00 zł. 
2) Zakup i montaż nagłośnienia sali narad w budynku urzędu gminy - 40 000,00 zł. 

      
80101-80120 1) Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zużycia energii elektrycznej, energii 

cieplnej, paliwa gazowego na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych - 
172 000,00 zł. 
2) Zakup 25 szt. komputerów jako wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Kup - 30 000,00 zł. 

      
85395 Realizacja przez gminę powierzonego do realizacji przez województwo opolskie zadania 

publicznego  
pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".  

      
92601 1) Naprawa oświetlenia na terenie boiska Orlik w Dobrzeniu Wielkim 8 000,00 zł. 

2) Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zużycia energii elektrycznej, energii 
cieplnej, paliwa gazowego na obiektach sportowych - 95 000,00 zł. 

      
Wydatki majątkowe 

60017 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
w miejscowości Chróścice w związku z zakończonym postępowaniem przetergowym. Ogółem 
planowany koszt realizacji zadania 706 000,00 zł, w tym: 1) prace budowlane 691 000,00 zł, w tym 
dofinansowanie 248 000,00 zł, wkład własny 443 000,00 zł, 2) nadzór inwestorski 15 000,00 zł. 

      
70005 Zwiększenie planu wydatków z tytułu nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na budową ścieżki 

pieszo - rowerowej na trasie Dobrzeń Wielki - Kup (zamiana działek pomiędzy Gminą DW, a 
Nadleśnictwem Kup). 

      
75023 Nagłośnienie Sali narad Urzędu Gminy 

      
80104 Wykonanie pełnobranżowego projektu przebudowy budynku szkoły podstawowej w Kup z  

przeznaczeniem na przedszkole. 
      

85295 Zmniejszenie planu wydatków dotyczących przebudowy budynku mieszkalno-gospodarczego na 
Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice 
przy ul. Św. Jana 12, w związku z planowaną realizacją w/w zadania w roku 2023.  

      
92109 Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym, wkład własny 

40 000,00 zł, dofinansowanie PROW - 70 000,00. 
      

92601 Wykonanie pełnobranżowego projektu termomodernizacji wraz z przebudową i rozbudową 
o zewnętrzną klatkę schodową budynku szatni na boisku sportowym w Dobrzeniu Wielkim przy ul. 
Sportowej 1. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/        /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Plan przychodów 
§ Wyszczególnienie Plan 

902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 291 298,00 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach, w tym: 

2 683 849,05 

- pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu określonych ustawą z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 185 003,82 

- pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalanych 2 408 610,36 

905 

- pochodzących ze środków otrzymanych w ramach programu "Laboratoria przyszłości"na 
podstawie Uchwały  nr 129 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych 
zadań jednostek samorzadu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury 
- "Laboratoria przyszłości" 

90 234,87 

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 8 296 663,66 
Razem 11 271 810,71 

     
     

Plan rozchodów 
§ Wyszczególnienie Plan 

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Pożyczka NFOŚiGW 140 331,80 
Razem 140 331,80 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/        /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. 
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 
600  Transport i łączność 4 622 260,00 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 416 260,00 

  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup - Brynica w zakresie 
budowy ścieżki pieszo - rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej 40 000,00 

  
Udzielenie dotacji celowej dla Wójewództwa Opolskiego z przeznaczeniem na 
przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej na 454 na odcinku od skrzyżowania 
drogi wojweódzkiej nr 457 do wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w rejonie 
liceum ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim 300 000,00 

  
Udzielenie dotacji celowej dla Wójewództwa Opolskiego z przeznaczeniem na 
budowę sygnalizacji przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 - ul. 
Namysłowskiej w obrębie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim 76 260,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 3 500 000,00 

  
Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową oświetlenia i parkingu Bike 
& Ride wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na 
odcinku Dobrzeń Wielki - Kup 

1 460 000,00 

  Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w miejscowości Chróścice - 
etap 2 1 927 000,00 

  Wykonanie projektu rozbudowy drogi ul. Sienkiewicza w Dobrzeniu Wielkim 113 000,00 
 60017 Drogi wewnętrzne 706 000,00 
  Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Chróścice 706 000,00 

630  Gospodarka mieszkaniowa 9 784,00 
 63095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 784,00 

  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomostu cumowniczego dla 
kajaków w Dobrzeniu Wielkim  9 784,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 110 000,00 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 000,00 
  Zakup nieruchomości gruntowych na cele inwestycyjne 110 000,00 

750  Administracja publiczna 5 758 094,00 
 75023 Urzędy gmin 5 758 094,00 
  Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim 5 673 000,00 

  Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa 
Gmina" 38 723,00 

  Wykonanie projektu budowy zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy 46 371,00 
801  Oświata i wychowanie 136 000,00 

 Przedszkola 64 000,00 

 

80104 
Wykonanie pełnobranżowego projektu przebudowy budynku szkoły podstawowej 
w Kup z  
przeznaczeniem na przedszkole 64 000,00 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 72 000,00 

  Wykonanie pełnobranżowego projektu budowalnego i technicznego budynku 
stołówki szkolnej i przedszkolnej przy ul. Reymonta w Dobrzeniu Wielkim 72 000,00 

851  Ochrona zdrowia 25 000,00 
 85111 Szpitale ogólne 25 000,00 

  Udzielenie dotacji dla Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Kup z 
przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń na aptekę szpitalną 25 000,00 

852  Pomoc społeczna 2 319 000,00 
 85295 Pozostała działalność 2 319 000,00 

  Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo 
Mieszkalne wraz ze zmiana sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy 

2 169 000,00 
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ul. Św. Jana 12 

  Przebudowa pomieszczeń na utworzenie placówki Klubu Senior+ w ramach 
realizacji programu wieloletniego  "Senior+" 150 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 452 600,00 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 250 000,00 
  Wykup sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 250 000,00 
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 180 000,00 
  Rozbudowa oświetlenia ulicznengo na terenie gminy 180 000,00 
 90095 Pozostała działalność 22 600,00 

  Zakup altany wraz z montażem i przygotowaniem terenu pod altanę, budowa grilla 
na terenie sołtysówki w Chróścicach przy ul. Damrota 26 22 600,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 284 355,00 
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 284 355,00 

 Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejsc. Dobrzeń Mały ul. 
Opolska 87 - inwestycja kontynuowana 

229 500,00 

 Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeniu Małym 110 000,00 
Wykonanie projektu budowy zagospodarowania terenu wokół Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dobrzeniu Wielkim  

47 355,00 
 

 
Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodu zimowego przy budynku świetlicy 
wiejskiej w Dobrzeniu Małym. 7 500,00 

926  Kultura fizyczna 58 000,00 
 92601 Obiekty sportowe 58 000,00 

  
Wykonanie pełnobranżowego projektu termomodernizacji wraz z przebudową i 
rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową budynku szatni na boisku sportowym w 
Dobrzeniu Wielkim przy ul. Sportowej 1 

58 000,00 

Razem 13 775 093,00 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/        /2022 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan 

  Transport i łączność 376 260,00 
 Drogi publiczne wojewódzkie 376 260,00 

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Wzmocnienie nawierzchni 
drogi wojewódzkiej nr 454, na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 457 do wiaduktu kolejowego w m. Dobrzeń Wielki 

300 000,00 

600 
60013 

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 454 – ul. Namysłowska  w obrębie Zespołu Szkół w m.  Dobrzeń 
Wielki 

76 260,00 

  Oświata i wychowanie 800,00 
 Branżowe szkoły I i II stopnia 800,00 

801 
80117 

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
z zakresu prowadzenia kształcenia zawodowego 

800,00 

  Ochrona zdrowia 20 000,00 
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 000,00 

851 
85154 

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Profilaktyki iRrozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

20 000,00 

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 817 000,00 
 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 610 000,00 

2800 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 
Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu "Haft Dobrzeński" 6 500,00 

92109 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 
Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Domu Kultury 603 500,00 

 Biblioteki 207 000,00 

921 

92116 
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 

Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Gminnej Biblioteki 
Publicznej 

207 000,00 

Razem 1 214 060,00 
     
     

     
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan 
  Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 

 Melioracje wodne 15 000,00 
010 

01008 
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  

zleconych do realizacji pozostałymjednostkom niezaliczanymdo sektora 
finansów publicznych w zakresie melioracji dla spółek wodnych  

15 000,00 

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 000,00 
 Ochotnicze straże pożarne 120 000,00 

754 
75412 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom na ponoszenie kosztów 120 000,00 
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wyposażenia i utrzymania jednostek ochrony przeciwpożarowej  

801   Oświata i wychowanie 2 622 000,00 
  Przedszkola 2 622 000,00 
 

80104 
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 2 042 000,00 

  Przedszkola specjalne 580 000,00 
 

80105 
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 580 000,00 

  Ochrona zdrowia 85 000,00 
 Szpitale ogólne 25 000,00 85111 

6230 Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Stobrawskiego 
Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Kup z przeznaczeniem na 
przebudowę pomieszczeń na aptekę szpitalną 

25 000,00 

 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000,00 85154 
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Profilaktyki iRrozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

10 000,00 

 Pozostała działalność 50 000,00 

851 

85195 
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych w zakresie świadczenia usług 
rehabilitacyjnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

50 000,00 

  Pomoc społeczna 100 000,00 
 Usługi opiekuńcze 100 000,00 

852 
85228 

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych w zakresie świadczenia usług 
opiekuńczych na terenie gminy Dobrzeń Wielki  

100 000,00 

855   Rodzina 250 000,00 
 85516  System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 250 000,00 
  2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych na prowadzenie niepublicznego żłobka 

250 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 
 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 
  2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskichdla dla Parafii Św Jerzego w Kup 
z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac restauratorskich w zakresie 
renowacji ścian wewnętrznych i sklepień kościoła parafialnego pw. św. 
Jerzego w Kup  

30 000,00 

  Kultura fizyczna 360 000,00 
 Zadania w zakresie kultury fizycznej 360 000,00 

926 
92605 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu 360 000,00 

Razem 3 582 000,00 
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Projekt 
 
z dnia  24 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/       /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/283/2021Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 
2021 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/283/2021Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 
2021 r. zawierający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

  Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 tytułu dotacji oraz  
środków 

przeznaczonych na  
inwestycje

z tego:

z tego: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

Dochody ogółem x Dochody bieżące x
z subwencji ogólnej Dochody 

majątkowex
ze sprzedaży 

majątkux
z tytułu dotacji i 

środków 
przeznaczonych na 

cele bieżące x 3)

pozostałe dochody 

bieżące 4)

2022 52 572 098,01 47 256 332,01 8 341 915,00 501 539,00 17 350 763,00 9 457 812,01 11 604 303,00 5 200 000,00 5 315 766,00 57 000,00 5 251 543,00

2023 41 164 000,00 41 100 000,00 8 660 000,00 520 000,00 17 800 000,00 2 690 000,00 11 430 000,00 5 560 000,00 64 000,00 57 000,00 0,00

2024 41 957 000,00 41 900 000,00 8 960 000,00 538 000,00 18 300 000,00 2 770 000,00 11 332 000,00 5 800 000,00 57 000,00 50 000,00 0,00

2025 42 857 000,00 42 800 000,00 9 180 000,00 550 000,00 18 600 000,00 2 850 000,00 11 620 000,00 6 090 000,00 57 000,00 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat 
wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 
W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) 

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. 
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x
na wynagrodzenia i 

składki od nich 
naliczane

z tytułu poręczeń i 

gwarancji x

gwarancje i 
poręczenia 
podlegające 

wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 

243 ustawyx

wydatki na obsługę 

długu 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 majątkowe x

Inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, o 

których mowa w art. 
236 ust. 4 pkt 1 

ustawy

2.1.3.3

pozostałe odsetki i 
dyskonto 

podlegające 
wyłączeniu z limitu 

spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 

243 ustawyx

wydatki o 
charakterze 

dotacyjnym na 
inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

w tym:

2.2.1.1

2022 63 703 576,92 49 660 328,92 21 821 897,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 14 043 248,00 14 803 333,000,00 401 260,00

2023 41 164 000,00 36 900 000,00 21 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 264 000,00 4 264 000,000,00 0,00

2024 41 957 000,00 40 900 000,00 21 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057 000,00 1 057 000,000,00 0,00

2025 42 857 000,00 41 700 000,00 21 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157 000,00 1 157 000,000,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:w tym: w tym:

Wynik budżetu x

Kwota 
prognozowanej 

nadwyżki budżetu 
przeznaczana na 
spłatę kredytów, 

pożyczek i wykup 
papierów 

wartościowych 5)

Przychody budżetu x

Kredyty, pożyczki, 
emisja papierów 

wartościowych x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

Nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych x 6)

Wolne środki, o 
których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 

ustawy xna pokrycie deficytu 

budżetu x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

w tym:

2022 -11 131 478,91 0,00 11 271 810,71 0,00 0,00 10 980 512,71 10 840 180,91 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) 
Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 
W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z  niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
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Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

Spłaty udzielonych 
pożyczek w latach 

ubiegłych x
na pokrycie deficytu 

budżetu x

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu x 7) na pokrycie deficytu 

budżetu x

Rozchody budżetu x

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i pożyczek 
oraz wykup papierów 

wartościowych x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
wyłączeń

określonych w art. 

243 ust. 3 ustawy x

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: w tym:

z tego:

łączna kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 

spłaty zobowiązań x

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
wyłączeń 

określonych w art. 

243 ust. 3a ustawy x

2022 291 298,00 291 298,00 0,00 0,00 140 331,80 140 331,80 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7) 
W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
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Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

kwota wyłączeń z 
tytułu wcześniejszej 
spłaty zobowiązań, 
określonych w art. 
243 ust. 3b  ustawy

środkami nowego 
zobowiązania

wolnymi środkami, o 
których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 
ustawy

innymi środkami Inne rozchody 
niezwiązane ze 

spłatą długu x

Kwota długu x
kwota długu, którego 

planowana spłata 
dokona się z 

wydatków x

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi a  
wydatkami 

bieżącymi x

7.2

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki8) a wydatkami 

bieżącymi x

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której  
mowa w art. 242 ustawy

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

w tym:

5.1.1.4

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
pozostałych 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań x

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 403 996,91 8 867 813,800,00

2023 x x x x 0,00 0,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,000,00

2024 x x x x 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,000,00

2025 x x x x 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,000,00

8)
Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 

prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
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Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po 
lewej stronie 

nierówności we 
wzorze, o którym 

mowa w art. 243 ust. 
1 ustawy (po 

uwzględnieniu 
zobowiązań związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego oraz 
po uwzględnieniu 

ustawowych 
wyłączeń 

przypadających na 

dany rok)x

Relacja określona po prawej stronie 
nierówności we wzorze, o którym mowa w 
art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego 

roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit 
spłaty zobowiązań 

określony po prawej 
stronie nierówności 
we wzorze, o którym 

mowa w art. 243 
ustawy, po 

uwzględnieniu 
ustawowych 

wyłączeń, obliczony 
w oparciu o plan 3 

kwartału roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok 
prognozy (wskaźnik 
ustalony w oparciu o 

średnią 
arytmetyczną z 

poprzednich lat)x

Dopuszczalny limit 
spłaty zobowiązań 

określony po  prawej 
stronie  nierówności 
we wzorze, o którym 

mowa 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 

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 

budżetowyx

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 

budżetowyx

2022 0,38% -6,35% 14,73% 17,86% TAK TAK-6,20%

2023 0,00% 10,93% 10,64% 13,77% TAK TAK11,08%

2024 0,00% 2,56% 8,85% 11,97% TAK TAK2,68%

2025 0,00% 2,75% 6,18% 9,31% TAK TAKx

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
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Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.1.1

środki określone w  
art. 5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

9.1.1.1

Dochody 
majątkowe na  

programy, projekty  
lub zadania  

finansowane z  
udziałem środków,  
o których mowa w  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i  

3 ustawy

9.2

Dochody 
majątkowe  na  

programy, projekty  
lub zadania  

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

ustawy

9.2.1

środki określone w  
art. 5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

9.2.1.1 9.3 9.3.1

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:

Dotacje i środki o 
charakterze 
bieżącym na 

realizację programu, 
projektu lub zadania 

finansowanego z 
udziałem środków, o 
których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 

ustawyx

9.3.1.1

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 

ustawyx

Dochody bieżące na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy x

Wydatki bieżące na 
programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy x

2022 129 709,00 129 709,00 129 709,00 4 053 319,00 4 053 319,00 4 053 319,00 129 709,00 129 709,00 129 709,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 517,28 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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

9.4

Wydatki majątkowe  
na programy,  
projekty lub 

zadania 
finansowane z  

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

ustawy

9.4.1

finansowane 
środkami 

określonymi w art.  
5 ust. 1 pkt 2  

ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte  
limitem, o którym 
mowa w art. 226  

ust. 3 pkt 4 ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące na  
pokrycie ujemnego  

wyniku 
finansowego 

samodzielnego  
publicznego 

zakładu opieki  
zdrowotnej  

10.2

Wydatki na spłatę  
zobowiązań  

przejmowanych w  
związku z 

likwidacją lub 
przekształceniem  
samodzielnego  

publicznego 
zakładu opieki  

zdrowotnej

10.3

z tego:w tym:

10.4 10.5

Kwota zobowiązań  
wynikających z  
przejęcia przez  

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego 
zobowiązań po  
likwidowanych i  

przekształcanych  
samorządowych  

osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

Kwota zobowiązań 
związku 

współtworzonego 
przez jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 

przypadających do 
spłaty w danym roku 

budżetowym, 
podlegająca 

doliczeniu zgodnie z 

art. 244 ustawyx

2022 7 102 000,00 7 102 000,00 3 627 934,00 9 733 223,30 321 863,14 9 411 360,16 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 3 081 964,28 55 937,28 3 026 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 12 460,00 2 460,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza 
spłata zobowiązań,  
wyłączona z limitu  
spłaty zobowiązań,  

dokonywana w  
formie wydatków  

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

Spłaty, o których 
mowa w poz. 5.1, 

wynikające 
wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już 

zaciągniętych x

Wydatki 

zmniejszające dług x

spłata zobowiązań 
wymagalnych z lat 

poprzednich, innych 

niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań 
zaliczanych do tytułu 
dłużnego – kredyt i 

pożyczka x

zobowiązań 
zaciągniętych po 

dniu 1 stycznia 2019 

r. x

dokonywana w 
formie wydatku 

bieżącego x

wypłaty z tytułu 
wymagalnych 

poręczeń i gwarancji 
x

Kwota 
wzrostu(+)/spadku(-) 

kwoty długu 
wynikająca z operacji 
niekasowych (m.in. 
umorzenia, różnice 

kursowe)

Wykup papierów 
wartościowych, 

spłaty rat kredytów i 
pożyczek wraz z 

należnymi odsetkami 
i dyskontem, 
odpowiednio 

emitowanych lub 
zaciągniętych do 

równowartości kwoty 
ubytku w 

wykonanych 
dochodach jednostki 

samorządu 
terytorialnego 

będącego skutkiem 
wystąpienia 

COVID-19 x

10.10

Wydatki bieżące 
podlegające 
ustawowemu 

wyłączeniu z limitu 

spłaty zobowiązań9)

10.11

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

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
9) 

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po  prawej stronie  nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy.  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. 
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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 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025

Limit 
zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 14 057 494,98 9 733 223,30 3 081 964,28 12 460,00 12 000,00 12 939 647,58

1.a - wydatki bieżące 591 907,82 321 863,14 55 937,28 2 460,00 0,00 380 260,42

1.b - wydatki majątkowe 13 465 587,16 9 411 360,16 3 026 027,00 10 000,00 12 000,00 12 559 387,16

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:

7 922 078,90 7 129 561,62 1 517,28 0,00 0,00 7 131 078,90

1.1.1 - wydatki bieżące 29 078,90 27 561,62 1 517,28 0,00 0,00 29 078,90

1.1.1.1
Przedsięwzięcie 3/2022 - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami  
edukacyjnymi – pilotaż – Publiczne Przedszkole w Chróścicach Urząd Gminy 2022 2023 29 078,90 27 561,62 1 517,28 0,00 0,00 29 078,90

1.1.2 - wydatki majątkowe 7 893 000,00 7 102 000,00 0,00 0,00 0,00 7 102 000,00

1.1.2.1
Przedsięwzięcie 4/2019 - Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy  
wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały ul. Opolska 87 RPO WO 2014-
2020

Urząd Gminy 2019 2022 713 000,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 222 000,00

1.1.2.2

Przedsięwzięcie 6/2020 - Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz  
z budową oświetlenia i parkingu Bike & Ride wzdłuż drogi  
wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (zaprojektuj i  
wybuduj)

Urząd Gminy 2020 2022 1 459 000,00 1 459 000,00 0,00 0,00 0,00 1 459 000,00

1.1.2.3
Przedsięwzięcie 2/2021 - Modernizacja energetyczna budunku Urzędu  
Gminy w Dobrzeniu Wielkim Urząd Gminy 2021 2022 5 681 000,00 5 381 000,00 0,00 0,00 0,00 5 381 000,00

1.1.2.4
Przedsięwzięcie 7/2021 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na  
odcinku Kup - Bryncia w zakresie budowy ścieżki rowerowej Urząd Gminy 2021 2022 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 6 135 416,08 2 603 661,68 3 080 447,00 12 460,00 12 000,00 5 808 568,68

1.3.1 - wydatki bieżące 562 828,92 294 301,52 54 420,00 2 460,00 0,00 351 181,52

1.3.1.1
Przedsięwzięcie 3/2018 - Konserwacja i serwis techniczny instalacji  
systemu alarmowgo budynku Urzędu Gminy

Urząd Gminy 2018 2022 2 755,20 344,40 0,00 0,00 0,00 344,40

1.3.1.2
Przedsięwziecie 5/2018 - Kompleksowa obsługa serwisowa  
wielofunkcyjnego urządzenia biurowego

Urząd Gminy 2018 2022 5 785,92 964,32 0,00 0,00 0,00 964,32

1.3.1.3
Przedsięwzięcie 14/2018 - Aktualizacja oprogramowania ewidencji  
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w  
ramach karty stałego kilenta

Urząd Gminy 2018 2022 1 082,40 270,60 0,00 0,00 0,00 270,60

1.3.1.4
Przedsięwzięcie 2/2020 - Kompleksowa obsługa sewrisowa  
wielofunkcyjnego urządzenia biurowego parter UG Urząd Gminy 2020 2023 10 428,00 3 476,00 1 738,00 0,00 0,00 5 214,00

1.3.1.5
Przedsięwzięcie 3/2020 - Usługa monitorowania loklanego systemu  
alarmowego w budynku Urzędu Gminy Urząd Gminy 2020 2022 3 542,40 1 033,20 0,00 0,00 0,00 1 033,20

1.3.1.6
Przedsięwzięcie 4/2021 - Sporządzenie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Chróścice-3

Urząd Gminy 2021 2022 16 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka 

odpowiedzialna lub  
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady  
finansowe Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025

Limit 
zobowiązań

Od Do

1.3.1.7
Przedsięwzięcie 5/2021 - Sporządzenie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice

Urząd Gminy 2021 2022 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

1.3.1.8
Przedsięwzięcie 6/2021 - Sporządzenie zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki - 4  Urząd Gminy 2021 2022 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

1.3.1.9
Przedsięwzięcie 8/2021 - Sporządzenie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki I Urząd Gminy 2021 2023 75 000,00 60 000,00 15 000,00 0,00 0,00 75 000,00

1.3.1.10
Przedsięwzięcie 9/2021 - Zakup sprzętu informatycznego w ramach  
projektu "Laboratoria przyszłości" Urząd Gminy 2021 2023 289 800,00 115 920,00 0,00 0,00 0,00 115 920,00

1.3.1.11
Przedsięwzięcie 10/2021 - Sporządzenie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Chóścice I Urząd Gminy 2022 2023 82 000,00 65 600,00 16 400,00 0,00 0,00 82 000,00

1.3.1.12 Przedsięwzięcie 1/2022 - Zakup usług eGmina z modułem iMPA Urząd Gminy 2022 2024 7 380,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 7 380,00

1.3.1.13
Przedsięwzięcie 2/2022 - Opracowanie strategii rozwoju gminy  
Dobrzeń Wielki 2022-2020

Urząd Gminy 2022 2023 35 055,00 21 033,00 14 022,00 0,00 0,00 35 055,00

1.3.1.14
Przedsięwzięcie 4/2022 - Sporządzenie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Dobrzeń Mały i wsi  
Chróścice

Urząd Gminy 2022 2023 16 000,00 11 200,00 4 800,00 0,00 0,00 16 000,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 5 572 587,16 2 309 360,16 3 026 027,00 10 000,00 12 000,00 5 457 387,16

1.3.2.1
Przedsięwzięcie 4/2020 - Odpłatne przejęcie urządzeń wodociagowych  
i/lub kanalizacyjnych  Urząd Gminy 2020 2025 252 200,00 100 000,00 15 000,00 10 000,00 12 000,00 137 000,00

1.3.2.2
Przedsięwzięcie 3/2021 - Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej  
ul. Sienkiewicza w miejscowości Dobrzeń Wielki

Urząd Gminy 2021 2022 113 000,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00

1.3.2.3
Przedsięwzięcie 5/2022 - Przebudowa budynku mieszkalno-
gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą  
sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12

Urząd Gminy 2022 2023 5 207 387,16 2 096 360,16 3 011 027,00 0,00 0,00 5 207 387,16
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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki  
na lata 2022 - 2025 

 

W Uchwale Nr XXXVIII/283/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025 zmiany dotyczą następujących wartości: 

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa: 

1) Zmniejszenia planu dochodów ogółem na rok 2022 o kwotę 2.197.470,10 zł, w tym: 

   zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 772.529,90 zł, w tym: 

  dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej i realizację zadań własnych – 6.609,00 zł, 

  środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 729.420,90 zł, 

  dotacje celowe na finansowanie  realizowanych zadań bieżących – 36.500,00 zł. 

2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.970.000,00 zł. w tym: 

  zmniejszenie plany dotacji celowej pozyskanej na realizację zadania "Przebudowa budynku 

mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12" w związku z planowaną realizacją części w/w zadania 

w roku 2023 (-)3.040.000,00 zł, 

  dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu "Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy 

wiejskiej w Dobrzeniu Małym" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-

2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność", Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i 

nowoczesnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań – 70.000,00 zł; 

3) Zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej na rok 2022 z lat ubiegłych o kwotę 

1.584.000,00 zł; 

4) Zmniejszenie planu wydatków ogółem na rok 2022 o kwotę 613.470,10 zł, w tym: 

  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.480.3749,90  zł, w tym: 

  realizacja przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych – 

6.609,00 zł, 

  realizacja przez gminę zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa – 729.420,90 zł, 

  realizacja wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie dokonania zmian w 

budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 30.06.2022 r. – 751.500,00 zł, 

  przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na 

realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (-)7.155,00 zł; 

  zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.093.845,00  zł, w tym: 

  realizacja wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie dokonania 

zmian budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 30.06.2022 r. (-)2.101.000,00 zł, 

  „Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 7.155,00 zł. 

W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu uległ zmianie. Planowany deficyt budżetu zwiększa się o 

kwotę 1.584.000,00 zł.  i po zmianach wynosi 11.131.478,91 zł. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F484601D-A045-41A8-B1DC-135A6972E732. Projekt Strona 1



Prawidłowa relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wg której organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe 

niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy 

o finansach publicznych, zostaje zachowana: 

- dochody bieżące + przychody: 56.171.612,82 zł 

- wydatki bieżące: 48.179.954,02 zł. 

Przedstawione zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w dniu 26.05.2022 r. oraz Zarządzeniem 

Wójta w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy nr: 0050.1.92.2022 z dnia 19.05.2022 r., 0050.1.95.2022 z 

dnia 23.05.2022 r., 0050.1.99.2022 z dnia 26.05.2022 r., 0050.1.105.2022 z dnia 31.05.2022 r., 0050.1.110.2022 

z dnia 06.06.2022 r., 0050.1.115.2022 z dnia 15.06.2022 r., 0050.1.119.2022 z dnia 17.06.2022 r., 

0050.1.122.2022 z dnia 21.06.2022 r., 0050.1.126.2022 z dnia 23.06.2022 r., 0050.1.129.2022 z dnia 24.06.2022 

r. 

B. W Załączniku Nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć, dodaje się 

1) W Przedsięwzięciu 5/2022 – „Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo 

Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12”, w 

związku z rozstrzygnięciem postepowania przetargowego, zmianie ulega łączny limit zobowiązań na lata 

2022-2023 oraz limity wydatków na poszczególne lata. 
Łączny limit zobowiązań po zmianach na lata 2022-2023 wynosi 5.207.387,16 zł, w tym limity 

wydatków na poszczególne lata wynoszą:  
rok 2022 – 2.096.360,16 zł, 

rok 2023 – 3.111.027,00 zł. 
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Projekt 
 
z dnia  23 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/      /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa średnią cenę jednostek paliwa na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci 
oraz rodziców w sytuacjach określonych przepisami art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 w zw. z art. 39a ust. 2-6 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. 

§ 2. Określa się średnie ceny jednostek paliwa: 

1) benzyny 95 w wysokości 7,99 zł za 1 litr; 

2) benzyny 95+ w wysokości 8,19 zł za 1 litr; 

3) oleju napędowego w wysokości 7,72 zł za 1 litr; 

4) autogazu w wysokości 3,58 zł za 1 litr. 

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

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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UZASADNIENIE 

W art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe został określony wzór 
obliczania zwrotu kosztów rodzicom jednorazowego przewozu, w którym jednym z czynników 
branych pod uwagę do wyliczenia jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie dla danego 
pojazdu. 
Zgodnie z art. 39a ust. 3 ww. ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok 
szkolny Rada Gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostek paliwa w gminie.  
Do wyliczenia ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzeń Wielki na rok szkolny 2022/2023, 
przyjęto średnie ceny paliw: benzyny, oleju napędowego i autogazu z 8 dni w okresie od 
07.06.2022 r. do 22.06.2022 r. ze stacji paliw funkcjonujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki, tj. 
Circle K w Dobrzeniu Małym, Krystal w Chróścicach i Świtała K. w Chróścicach.  
 

Rodzaje paliwa i cena za jednostkę Stacje benzynowe w 
Gminie Dobrzeń 

Wielki 
Benzyna 95     (zł) Benzyna 98     (zł) Olej napędowy 

(zł) 
Gaz LPG      (zł) 

Circle K 7,97 8,19 7,69 3,54 
Krystal 7,97 - 7,70 - 

Świtała K. 8,03 - 7,76 3,62 
Średnia cena 7,99 8,19 7,72 3,58 

 

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia cen jednostek 
paliwa w Gminie Dobrzeń Wielki na rok szkolny 2022/2023.  
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Projekt 
 
z dnia  23 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/    /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Dobrzeń Wielki zadania publicznego pn.: „Pomoc obywatelom 
Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Gmina Dobrzeń Wielki przyjmuje od Województwa Opolskiego do realizacji w 2022 roku zadanie 
publiczne w zakresie właściwości Województwa Opolskiego pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy 
przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa”. 

§ 2. Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych na zadanie wskazane w § 1 określi 
porozumienie zawarte przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z Zarządem Województwa Opolskiego. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu 
Gminy Dobrzeń Wielki w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie wniosku Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2022 r. dotyczącego wsparcia 
uchodźców ukraińskich przebywających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Urząd Gminy otrzymał 
odpowiedź pozytywną w sprawie przyznania pomocy na zakup produktów spożywczych, higienicznych oraz 
leków. Warunkiem przyznania pomocy jest podjęcie uchwały o przyjęciu zadania publicznego.  
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Projekt 
 
z dnia  23 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/     2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu 
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania 
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla 

nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2022 poz. 559 z póżn. zm. ) oraz art.30 ust.6 i 6a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst 
jedn.: Dz. U z 2021 poz. 1762 z póżn. zm.),  Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Załączniku do uchwały nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 stycznia 2017r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy 
Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2017r. poz. 382) wprowadza się następujące zmiany: 

1) przepis § 11 otrzymuje brzmienie: 

§ 11. Wysokość dodatków funkcyjnych przyznawanych na okres nie dłuższy, niż okres roku szkolnego 
określa kwotowo tabela: 

Lp. Typy placówek i funkcja Wysokość dodatku 
funkcyjnego 

1. Szkoły, Zespoły Szkolno-Przedszkolne:  
 a) dyrektor szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego:  
 – 12 oddziałów od 600 zł do 1600 zł 
 – od 13 - 20 oddziałów od 800 zł do 1800 zł 
 – powyżej 20 oddziałów od 1100 zł do 2100 zł 
 b) wicedyrektor od 400 zł do 900 zł 

 c) wicedyrektor ds. przedszkolnych od 200 zł do 500 zł 
 d) nauczyciel, któremu powierzono inne niż dyrektor i wicedyrektor 

stanowisko kierownicze przewidziane w statucie: 
 

 - kierownik praktycznej nauki zawodu od 100 zł do 300 zł 
 - kierownik świetlicy od 100 zł do 200 zł 
 e) nauczyciel wychowawca: 300zł 
 f) nauczyciel pełniący funkcję opiekuna stażu:  
 - nad jednym nauczycielem 80 zł 
 - nad dwojgiem i więcej nauczycielami 100 zł 
 g) nauczyciel pełniący funkcję doradcy metodycznego od 100 zł do 400 zł 

2. Przedszkola:  
 a) dyrektor przedszkola:  
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 – do dwóch oddziałów, czynnego ponad 5 godzin od 200 zł do 500 zł 
 – powyżej dwóch oddziałów, czynnego ponad 5 godzin od 500 zł do 1000 zł 
 b) wicedyrektor: od 200 zł do 500 zł 
 c) nauczyciel wychowawca: 200-300 zł 
 d) nauczyciel pełniący funkcję opiekuna stażu:  
 - nad jednym nauczycielem 80 zł 
 - nad dwojgiem i więcej nauczycielami 100 zł 

3. Szkoła lub przedszkole - inne funkcje przewidziane w statucie szkoły lub 
przedszkola 

od 100 zł do 200 zł 

2) uchyla się przepis § 23. 

§ 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 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 30 ust 6a – ustawy – Karta Nauczyciela (t. j.  Dz. U z 2021 poz. 1762 wraz ze zmianami),  
projekt uchwały uzgodniono z:  
 

1. Oddziałem ZNP w Dobrzeniu Wielkim - 13.06.2022r. 
2. Komisją Zakładową Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i 

Wychowania NSZZ „Solidarność” – 09.06.2022r. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0E35798E-BA81-4E5B-8832-821B1F9BD58D. Projekt Strona 1



Projekt 
 
z dnia  23 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/.... 2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, 

przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022r. poz.559 z późn. zm. ) w zw. z art. 2 ust.1  ustawy z dnia 12 maja 2022r. w sprawie zmiany ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) oraz art. 42 ust 7 pkt 3 lit. b 
uchwały Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r (t. j. Dz. U. z 2022  poz. 1762 wraz ze zmianami) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/381/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018r.w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, 
a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku (Dz. Urz. 
Województwa Opolskiego z 2018r. poz. 2291), w Rozdziale 3 – tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
nauczycieli, niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, § 3 uzyskuje 
brzmienie: 

„Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, niewymienionych 
w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki dla następujących stanowisk:”. 

L.p. Rodzaj stanowiska Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć 

1. pedagog 22 
2. psycholog 22 
3. logopeda 22 
4. terapeuta pedagogiczny 22 
5 doradca zawodowy 22 
5. pedagog specjalny 22 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dziennik Urzędowym 
Województwa Opolskiego 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Kołbuc 
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UZASADNIENIE 

Uchwalona w dniu 12 maja 2022 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw w art. 2 ust.1 wprowadza stanowisko „pedagog specjalny” w art. 42 w ust. 7 w pkt 3 
lit b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1762 wraz ze 
zmianami). 
Ustalenie wysokości pensum dla w/w nowego stanowiska leży w kompetencji organu 
prowadzącego szkołę lub placówkę. 
Projekt uchwały zaopiniowany przez: 

1. Komisję Zakładową Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Opolu – opinia pozytywna z dnia 10.06.2022r.; 

2. Zarząd Oddziału ZNP w Dobrzeniu Wielkim- opinia negatywna z dnia 13.06.2022r.  
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Projekt 
 
z dnia  23 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/       2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 

1 września 2019r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2022r. poz. 559 z póżn. zm.) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tekst 
jedn.: Dz. U z 2021r. poz. 1082 z póżn. zm. ) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/32/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia 
granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r. załącznik otrzymuje brzmienie:Plan sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, a także granice obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, od dnia 1 września 2019 r.  

 
 
Lp. 

 
 

Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły, 
adresy innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, 
wychowawczych  
i  opiekuńczych 

 
Granice obwodu szkoły  

od dnia 1 września 2019r. 

1. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 
z Oddziałami Sportowymi 
w Dobrzeniu Wielkim 

Dobrzeń Wielki 
ul. Kościelna 3 
46-081 Dobrzeń Wielki 

Dobrzeń Mały, Otok oraz Dobrzeń 
Wielki ulice: 22 Lipca, Aleja Księdza 
Kraika, Boczna, Bolesława 
Chrobrego, Dambonia, Dratwy, 
Fiołkowa, Irysowa, Knosały, 
Koraszewskiego, Kościelna, Krótka, 
Księdza Poziemby, Księdza Scheitzy, 
ks. Fiecka, Kubisów, Kwiatowa, 
Liliowa, Matejki, Miarki, Miła, 
Młyńska, Morcinka, Namysłowska 
do nr 45 (nieparzyste) i do nr 42 
(parzyste), Nowa, Nowowiejska, 
Opolska, Osiedle Energetyk, 
Osiedlowa, Osiniec, Polna,  
Powstańców Śląskich, Pustki, 
Reymonta, Rudzina, Słoneczna, 
Strzelców Bytomskich, Topolowa, 
Tulipanowa, Wrocławska, Wspólna, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 
Zbożowa  

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 3 
w Dobrzeniu Wielkim 

Dobrzeń Wielki 
ul. Namysłowska 94 
46-081 Dobrzeń Wielki 

Dobrzeń Wielki ulice: 
Asnyka, Brzozowa, Chopina, 
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Dąbrowskiego, Drzymały, 
Dworcowa, Herberta, Jagiellonów, 
Jana Sobieskiego, Jańskiego, 
Jodłowa, Kazimierza I opolskiego, 
Kani, Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Kopernika, 
Korfantego, Kościuszki, Krasickiego 
Ignacego, Leśna, Ligonia, Mehla, 
Mickiewicza, Miłosza, Namysłowska 
od nr 47 (nieparzyste)  
i od nr 44 (parzyste), Osieckiej, 
Piaskowa, Piastowska, Prusa, Reja, 
Sienkiewicza, Sokołów, Sosnowa, 
Sportowa, Stawy, Świerkowa, Św. 
Rocha, Tuwima, Zapolskiej 
i Żeromskiego  

3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej 
w Chróścicach 

Chróścice 
ul. Powstańców Śląskich 1 
46-080 Chróścice 

Chróścice 

4. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Kup 
prowadzona w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Kup 

Kup 
ul. 1 Maja 6a 
46-082 Kup 

Kup 

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

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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UZASADNIENIE 

Uchwałą Nr XLII/314/2022 z dnia 31 marca 2022r. nadano nazwę „Kazimierza I opolskiego” 
ulicy położonej w Dobrzeniu Wielkim w granicach obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3  
w Dobrzeniu Wielkim. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie:  
1. Opolskiego Kuratora Oświaty – 10.06.2022r. 
2. Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Dobrzeniu Wielkim – 13.06.2022r 
3.  Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty  

i Wychowania NSZZ „Solidarność” NSZZ „Solidarność” w Opolu – 07.06.2022r.  
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Projekt 
 
z dnia  21 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/   /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Dobrzeń Wielki, prawa 
własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chróścicach, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka numer 1001/403, arkusz mapy 5, o powierzchni 0,3790 ha. 

2. Nieruchomość wymieniona w § 1 ust. 1 nabywana jest w celu realizacji zadań własnych gminy z zakresu 
zieleni gminnej i zadrzewień. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na odpłatne nabycie w drodze notarialnej umowy 
sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Chróścice, oznaczonej 
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1001/403 z arkusza mapy 5. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1001/403 oznaczona jest symbolem RZ 
co stanowi tereny użytków rolnych – tereny trwałych użytków zielonych. Nieruchomość nabywana jest 
w celu realizacji zadań własnych gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień. Stanowi również teren 
w pobliżu inwestycji, którą Gmina Dobrzeń Wielki realizuje w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa 
budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania”. Cena nieruchomości ustalona została na kwotę 12 000,00 zł. 

Nabycie nieruchomości nie mieści się w zakresie kompetencji Wójta Gminy określonych w rozdziale 2 § 
4 uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr X/96/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. 
z 2011 r. Nr 125, poz. 1475), zmienionej uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 października 
2011 r. nr XI/110/2011 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 125, poz. 1476). 
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Projekt 
 
z dnia  22 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/   /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwę „św. Floriana” ulicy położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzeń Mały, na 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 1813/62, 2063/75, 2082/75, 
2085/75, 2097/75, 1956/78, 2072/78 wszystkie z arkusza mapy 1, stanowiące własność Gminy Dobrzeń Wielki, 
dla których Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr OP1O/00118353/4. 

2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej 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 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/352/2022

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 30 czerwca 2022r.
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Uzasadnienie 

Nadanie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały jest konsekwencją otrzymania 
wniosku mieszkańca gminy, który w sąsiedztwie posiada nieruchomość, na którą ma zamiar uzyskać 
pozwolenie na budowę. 

Działki położone w obrębie ewidencyjnym Dobrzeń Mały, oznaczone numerami 1813/62, 2063/75, 
2082/75, 2085/75, 2097/75, 1956/78, 2072/78 stanowią własność Gminy Dobrzeń Wielki. Zgodnie 
z Uchwałą nr XXX/254/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały, ww. 
działki oznaczone są symbolem 2KD(D)2 co stanowi teren dróg dojazdowych gminnych. Planowany sposób 
zagospodarowania terenu wymaga nadania nazwy ulicy co rozwiąże problem nadawania numerów 
porządkowych i ustalania adresów dla budynków mieszkalnych lub usługowych realizowanych przy tej 
drodze. 

Zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie 
uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg 
wewnętrznych, należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 

Nadanie nazwy drodze gminnej poprzedzone było opinią Rady Sołeckiej wsi Dobrzeń Mały, która 
zaproponowała by nowo powstałą ulicę nazwać św. Floriana.  

Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy wyżej opisanej ulicy w miejscowości 
Dobrzeń Mały. 
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Projekt 
 
z dnia  24 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/   /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Dobrzeń Wielki na nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Dobrzeń Wielki, położonych w obrębie: 

a) Brzezie, arkusz mapy 4, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 240 o pow. 2,5900 
ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00124394/8; 

b) Kup, arkusz mapy 6, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 156 o pow. 0,5200 ha 
oraz działka nr 157 o pow. 0,4500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00133659/0, na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup, położone w obrębie: 

c) Brzezie, arkusz mapy 4, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami  działek 159/1 o pow. 
0,6676 ha i 171/1 o pow. 0,5203 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00148826/0, 

d) Kup, arkusz mapy 6, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 154/1 o pow. 0,5860 ha 
i 144/2 o pow. 0,1530 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00148825/3, 

e) Dobrzeń Wielki, arkusz mapy 7, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 246/1 
o pow. 0,4519 ha i 245/1 o pow. 0,0425 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą 
nr OP1O/00088681/2, 

f) Kup, arkusz mapy 5, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 126/4 o pow. 0,0271 ha 
i 126/12 o pow. 0,1064 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00088048/3, 

g) Kup, arkusz mapy 5, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 126/16 o pow. 0,1054 
ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00148825/3; 

§ 2. Zamiana nieruchomości określonych w § 1 nastąpi za odpowiednim rozliczeniem finansowym z tytułu 
różnicy wartości zamienianych nieruchomości. 

§ 3. Przeznacza się dopłatę różnicy wartości nieruchomości wymienionych w § 1 środki budżetu gminy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki położonych w obrębie: 

1. Brzezie, arkusz mapy 4, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 240 o pow. 
2,5900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00124394/8. Zgodnie 
z obowiązującym Studium Gminy Dobrzeń Wielki działka nr 240 oznaczona jest symbolem KDL – droga 
lokalna; 

2. Kup, arkusz mapy 6, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 156 o pow. 0,5200 
ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00133659/0. Część działki nr 
156 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kup i oznaczona jest symbolem 
RL co stanowi tereny lasów i zadrzewień, pozostała część zgodnie ze Studium Gminy Dobrzeń Wielki 
oznaczona jest symbolem 1 ZL co stanowi tereny lasów istniejących; 

3. Kup, arkusz mapy 6, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 157 o pow. 0,4500 
ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00133659/0. Zgodnie 
z obowiązującym Studium Gminy Dobrzeń Wielki działka nr 157 oznaczona jest symbolem KDL – droga 
lokalna; 

na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup, położone w obrębie: 

4. Brzezie, arkusz mapy 4, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami  159/1 o pow. 0,6676 
ha i 171/1 o pow. 0,5203 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00148826/0. Zgodnie z obowiązującym Studium Gminy Dobrzeń Wielki działka nr 159/1 oznaczona 
jest symbolem KDG – co stanowi ciąg drogi wojewódzkiej. Część działki 171/1 objęta jest Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dobrzeń Wielki – 3 i oznaczona jest symbolami: P,U co stanowi 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usług, ZL-4 co stanowi tereny lasów oraz KDG 
co stanowi tereny drogi publicznej klasy „G”. Pozostała część działki nr 171/1 objęta jest 

Studium Gminy Dobrzeń Wielki i oznaczona jest symbolami: KDG – ciąg drogi wojewódzkiej, 1 ZL – 
Tereny lasów istniejących, KDZ – tereny drogi zbiorczej, 1 P – tereny zabudowy produkcyjnej, 
przemysłowej; 

5. Kup, arkusz mapy 6, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami 154/1 o pow. 0,5860 ha 
i 144/2 o pow. 0,1530 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00148825/3. Część działki 154/1 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
wsi Kup i oznaczona jest symbolem KDZ-1 co stanowi drogę wojewódzką nr 454 w istniejącym przebiegu 
przez wieś Kup, klasy Z – zbiorcza, pozostała część objęta jest Studium Gminy Dobrzeń Wielki i oznaczona 
jest symbolem KDG – co stanowi ciąg drogi wojewódzkiej i 1 ZL – co stanowi tereny lasów istniejących. 
Działka 144/2 jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kup i oznaczona jest 
symbolem RL – co stanowi tereny lasów i zadrzewień, symbolem ZL – tereny lasów i symbolem KDZ-1 – 
co stanowi drogę wojewódzką nr 454 w istniejącym przebiegu przez wieś Kup, klasy Z – zbiorcza; 

6. Dobrzeń Wielki, arkusz mapy 7, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami  246/1 o pow. 
0,4519 ha i 245/1 o pow. 0,0425 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00088681/2. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Dobrzeń Wielki działki nr 246/1 i 245/1 oznaczone są symbolem D – co stanowi ciągi pieszo jezdne; 

7. Kup, arkusz mapy 5, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami 126/4 o pow. 0,0271 ha 
i 126/12 o pow. 0,1064 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00088048/3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kup działki nr 126/4 i 126/12 oznaczone są symbolem D – co stanowi ciągi pieszo-jezdne, wśród zabudowy 
mieszkaniowej istniejącej i projektowanej; 

8. Kup, arkusz mapy 5, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 126/16 o pow. 0,1054 ha, 
dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00148825/3. Zgodnie 
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kup działka nr 126/16 
oznaczona jest symbolem D – co stanowi ciągi pieszo-jezdne, wśród zabudowy mieszkaniowej istniejącej 
i projektowanej; 
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Zamiana ma na celu uregulowanie prawnego stanu posiadania nieruchomości, które stanowią ciągi 
komunikacyjne. 

Realizacja wyżej wymienionej uchwały rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Dobrzeń Wielki. 
Środki na realizację niniejszego zadania zostaną pokryte z budżetu gminy z wydatków majątkowych 
zapisanych w dziale 700, rozdział 70005 oraz rozdział 4300. 

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne 
nie stanowią inaczej. 

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem 
Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku 
dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. 

Nabycie nieruchomości nie mieści się w zakresie kompetencji Wójta Gminy określonych w rozdziale 2 § 
4 uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr X/96/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. 
z 2011 r. Nr 125, poz. 1475), zmienionej uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 października 
2011 r. nr XI/110/2011 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 125, poz. 1476). 
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Projekt 
 
z dnia  23 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVII/ ......./2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki 

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. 
poz. 559, z późn.zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021, przedstawionego przez Wójta 
oraz po przeprowadzeniu debaty nad tym Raportem udziela się wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobrzeń 
Wielki. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

Roman Kołbuc 
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