
Projekt

z dnia  25 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/   /2014 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości o powierzchni 78 m², położonej w obrębie Kup, oznaczonej 
numerem 775/109 arkusz mapy 1, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu 
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00088091/9.

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

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

z dnia  25 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/  /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości o powierzchni 49 m², położonej w obrębie Czarnowąsy, 
oznaczonej numerem 893/125 arkusz mapy 3, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd 
Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00075720/4.

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

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

z dnia  25 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/   /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości o powierzchni 38 m², położonej w obrębie Czarnowąsy, 
oznaczonej numerem 893/125 arkusz mapy 3, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd 
Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00075720/4.

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

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

z dnia  25 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/   /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości o powierzchni 168 m², położonej w obrębie Dobrzeń Wielki, 
oznaczonej numerem 214 arkusz mapy 6, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy 
w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00009972/2.

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

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

z dnia  25 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/   /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy 
z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości o powierzchni 6 m², 
położonej w obrębie Dobrzeń Mały, oznaczonej numerem 1776/62 arkusz mapy 1, stanowiącej własność Gminy 
Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
OP1O/00068871/5.

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

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

z dnia  25 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI//2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) Rada Gminy Dobrzeń Wielki 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmianę Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2013r. w sprawie 
zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/ /2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 31 lipca 2014 r.

S T A T U T

Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

CZĘŚĆ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Związek Gmin Dolna Mała Panew, zwany dalej związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Uczestnikami Związku są Gminy: Chrząstowice, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Ozimek, Turawa 
i Zębowice.

§ 3. Związek posiada osobowość prawną.

§ 4. Związek został utworzony na czas nieoznaczony.

§ 5. Związek ma siedzibę w Turawie.

§ 6. 1. Zadaniem Związku jest inicjowanie i wspomaganie wspólnych działań Członków Związku (gmin) 
w zakresie:

1) proekologicznym poprzez współudział w opracowaniu:

a) programów ochrony środowiska,

b) planów gospodarki odpadami,

c) programu ochrony różnorodności przyrodniczej flory i fauny,

d) wniosków objęcia ochroną rzadkich gatunków zwierząt i roślin,

e) wniosków zmian do obszarów chronionego krajobrazu,

f) programu ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu,

g) w organizowaniu szkoleń z zakresu ochrony środowiska;

2) gospodarczym poprzez wspieranie np.:

a) opracowań ogólnej koncepcji rozwoju gmin,

b) wnioskowanie zmian do planów zagospodarowania przestrzennego;

3) turystycznym poprzez współudział w opracowaniach:

a) mapy turystycznej,

b) mapy ścieżek rowerowych,

c) mapy interaktywnej,

d) folderów i materiałów promocyjnych,

e) zwiększenia ilości ścieżek rowerowych i aktualizowanie oznakowań,

f) wspieranie organizowanych rajdów rowerowych,

g) organizowanie związkowych spływów kajakowych,

h) promocji walorów turystycznych gmin,

i) wspieranie udziału w targach turystycznych w kraju i zagranicą;
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4) wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów członków Związku wobec administracji rządowej 
(centralnej i wojewódzkiej) oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego;

5) wspieranie popularyzacji wiedzy o regionie Śląsku Opolskim, wymiany kulturalnej i sportowej między 
gminami;

6) organizowaniu wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku i wspólne rozwiązywanie problemów 
o charakterze ponad gminnym;

7) prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację 
celów statutowych.

2. Celem wspólnej realizacji zadań Związku jest zmniejszenie kosztów wykonania przedsięwzięć – opracowań.

3. Decyzje o realizacji zadań podejmuje Zgromadzenie Związku w zależności od potrzeb gmin i wielkości 
posiadanych środków finansowych.

§ 7. 1. Poszczególni uczestnicy wnoszą do Związku bezzwrotne wkłady (udziały) w wysokości 10 tys. złotych.

2. Uczestnik zobowiązany jest wnieść swój udział w przeciągu 3 miesięcy od dnia przystąpienia do Związku.

3. Zgromadzenie może wyrazić zgodę na wniesienie przez członka Związku swojego udziału w ratach, 
określając terminy wpłat rat.

§ 8. Zgromadzenie może ustalić dalsze bezzwrotne wkłady (udziały).

§ 9. Związek nie będzie wygospodarowywał zysków.

Cześć II.
ORGANY ZWIĄZKU

§ 10. Organami związku są:

1) Zgromadzenie związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, zwane dalej Zgromadzeniem;

2) Zarząd Związku, które jest organem wykonawczym, zwany dalej Zarządem.

§ 11. 1. W skład Zgromadzenia wchodzi trzech przedstawicieli z każdej gminy, delegowanych uchwałą Rady 
Gminy.

2. Obligatoryjnie w skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin.

3. Każdy z członów (gmin) ma w Zgromadzeniu trzy głosy.

4. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy.

§ 12. Kadencja Zgromadzenia upływa równocześnie z kadencją Rady Gminy.

Przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji Rady Gminy, pełnią swoje obowiązki do czasu 
ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

§ 13. Do właściwości Zgromadzenia należy:

1) uchwalenie projektów statutu Związku oraz jego zmian;

2) ustanawianie regulaminów, w szczególności regulaminu Zgromadzenia i Zarządu, regulaminów 
organizacyjnych jednostek utworzonych przez Związek;

3) wybór i odwoływanie Zarządu, ustalanie liczbowego składu Zarządu, stanowienie o jego kierunkach działania, 
wybór przewodniczącego Zarządu oraz jego zastępcy;

4) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku;

5) uchwalenie programu działania Związku, zasad ekonomicznego funkcjonowania Związku;

6) uchwalanie (budżetu) planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania (budżetu) planu 
finansowego oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;

7) podejmowanie uchwał w sprawach: zbywania, nabywania i obciążania majątku Związku;
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8) ustalanie rodzaju i wysokości świadczeń uczestników na rzecz Związku, wyrażanie zgody na ratalną wpłatę 
udziału oraz ustalenie cen opłat za usługi świadczone przez Związek;

9) ustalenie stanu zatrudnienia Zarządu i jednostek organizacyjnych Związku;

10) dla realizacji zadań Związku może on tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne w szczególności Biuro 
Związku oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

Celem realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników;

11) przyjęcie i wykluczenie uczestnika Związku oraz określenie warunków wystąpienia członka z Zarządu;

12) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd w roku 
budżetowym;

13) występowanie do organów państwowych w sprawach Związku;

14) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi związkami gmin, względnie z gminami 
nie będącymi członkami Związku;

15) powoływanie i odwoływanie głównego księgowego związku;

16) wyrażanie zgody na rozwiązanie i likwidację Związku.

§ 14. 1. Zgromadzenie ze swego grona wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch zastępców 
Przewodniczącego.

2. Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje i organizuje pracę Zgromadzenia, przewodniczy jego posiedzeniom.

3. W razie nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia, funkcje jego wykonuje Zastępca.

4. Przewodniczący Zgromadzenia wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Zarządu.

§ 15. 1. Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną w liczbie pięciu osób.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności statutowej i finansowej Związku,

b) przedstawienie wyników kontroli,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowej działalności Zarządu,

d) opiniowanie wykonania budżetu i planu finansowego,

e) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi. 
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,

f) inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli.

4. Zgromadzenie może powołać też inne komisje.

§ 16. Posiedzenia Zgromadzenia powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 17. 1. Na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ przedstawicieli, Przewodniczący zobowiązany jest zwołać 
posiedzenie Zgromadzenia na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

2. O zwołaniu posiedzenia przedstawiciele powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej na 7 dni przed 
terminem obrad. Jednocześnie z zawiadomieniem powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne dokumenty 
i materiały.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Posiedzenie Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien być przyjęty przez Zgromadzenie na 
następnym posiedzeniu.

§ 18. Przedstawiciele są zobowiązani do brania udziału w pracach Zgromadzenia.

§ 19. Obrady Zgromadzenia są jawne, ograniczenie jawności może nastąpić tylko wówczas gdy wynika to 
z ustawy.
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§ 20. 1. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne.

2. Na wniosek jednego członka Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić głosowanie imienne.

§ 21. 1. Zgromadzenie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim bezwzględna większość statutowej  liczby 
jego członków.

2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków 
Zgromadzenia.

§ 22. 1. Zarząd wybierany jest spośród członków Zgromadzenia w ilości ustalonej przez Zgromadzenie. Przy 
wyborze poszczególnych członków Zarządu, głosuje się na każdego członka osobno.

2. Zarząd wybierany jest na okres trwania kadencji Rady Gminy.

§ 23. 1. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący Zarządu i jego zastępca oraz pozostali członkowie, których 
liczbę ustala Zgromadzenie.

2. W skład Zarządu mogą wchodzić osoby nie będące członkami Zgromadzenia, w liczbie nie przekraczającej 
1/3 składu Zarządu.

§ 24. Do zakresu działania Zarządu należą:

1) wykonanie uchwał Zgromadzenia;

2) zarządzanie majątkiem Związku w oparciu o zasady niniejszego statutu oraz przepisy ustanowione przez 
Zgromadzenie;

3) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku;

4) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątku Związku;

5) sporządzanie projektów budżetu Związku, przedstawianie Zgromadzeniu rocznych bilansów Związku;

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku;

7) przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz Związku;

8) reprezentacja Związku na zewnątrz.

§ 25. Kierownicy jednostek organizacyjnych związku i główny księgowy związku uczestniczą pracach Zarządu 
bez prawa głosowania.

§ 26. Tryb pracy określa Regulamin Zarządu Związku.

§ 27. Przewodniczący Zarządu:

1) kieruje bieżącymi sprawami Związku;

2) organizuje pracę Zarządu;

3) uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia;

4) wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Biura Związku.

§ 28. Do ważności dokumentu, mocą którego Związek zaciąga zobowiązania i rozporządza prawem wobec 
osób trzecich, potrzeba dwóch podpisów członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu lub jego zastępcy 
oraz głównego księgowego związku lub jego zastępcy.

§ 29. W sprawach nie uregulowanych w statucie do Przewodniczącego Zarządu stosuje się przepisy ustawy 
dotyczące Wójtów i Burmistrzów.

CZĘŚĆ III.
ZASADY DZIAŁANIA, MAJĄTEK I GOSPODARKA ZWIĄZKU.

§ 30. (uchylony)

§ 31. Dochody z majątku będą użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku.

§ 32. 1. Majątek Związku, stanowiący mienie przejęte od uczestników Związku lub nabyte przez

Związek, jest odrębny od majątku uczestników Związku i zarządzany odrębnie.
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2. Zasady przejmowania mienia komunalnego gminy na rzecz Związku ustala Zgromadzenie.

3. Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości uczestników Związku.

§ 33. Związek prowadzi działalność na podstawie planów rzeczowo-finansowych (budżet) uchwalanych przez 
Zgromadzenie.

§ 34. Dochodami Związku są:

1) dochody z majątku i działalności Związku;

2) świadczenia uczestników Związku;

3) dotacje, darowizny i zapisy.

§ 35. Jeżeli dochody własne Związku oraz świadczenia uczestników nie wystarczają na pokrycie wydatków, 
niedobór rozkłada się na uczestników Związku w wysokości proporcjonalnie do składki.

§ 36. Budżet i plan finansowy Związku winien być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie, zgodnie 
z przepisami prawa budżetowego. Projekt budżetu i planu finansowego winien być przesłany przedstawicielom 
przynajmniej na 30 dni przed wniesieniem pod obrady Zgromadzenia.

§ 37. Zarząd Związku zobowiązany jest do prowadzenia dokładnej księgowości Związku w oparciu o zasady 
określone w obowiązujących przepisach prawa.

Najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, Zarząd powinien złożyć 
Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu i planu finansowego.

§ 38. 1. Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich, Związek odpowiada swoim majątkiem, uczestnicy 
którzy nie wpłacili swoich udziałów, odpowiadają do wysokości nie wpłaconych udziałów.

2. Byli uczestnicy Związku odpowiadają w powyższych granicach za wszystkie zobowiązania Związku do 
chwili ich wystąpienia lub wykluczenia ze Związku.

CZĘŚĆ IV.
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ.

§ 39. 1. Pierwszeństwo w korzystaniu z usług jednostek organizacyjnych Związku mają mieszkańcy gmin 
będących uczestnikami Związku.

2. Szczegółowe zasady korzystania z usług jednostek organizacyjnych Związku, określają regulaminy 
uchwalone przez Zgromadzenie.

CZĘŚĆ V.
ZMIANY W SKŁADZIE I ROZWIAZANIE ZWIĄZKU.

§ 40. 1. O przyjęciu nowego uczestnika Związku rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Nowy uczestnik Związku nabywa prawa i obowiązki z dniem ogłoszenia zmiany statutu

w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

§ 41. 1. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje Rada Gminy.

2. Do wniosku załącza się uchwałę Rady Gminy, zawierającą deklarację w sprawie przystąpienia do Związku 
i przyjęcie jego statutu.

3. Do wniosku należy również załączyć kopię zawiadomienia Zarządu Województwa i Wojewody Opolskiego 
o zamiarze przystąpienia do Związku.

§ 42. 1. Zmiana granic gminy nie powoduje ustania uczestnictwa w Związku.

2. Gmina ma obowiązek powiadomić Związek o zmianie granic.

3. Rada Gminy może wystąpić o zmianę rodzaju i wysokości świadczeń, jeżeli zmiana granicy wpłynęła na 
zmniejszenie świadczeń Związku na rzecz gminy.

§ 43. Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:

1) wystąpienia uczestnika ze związku;

2) wykluczenia uczestnika ze związku;
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3) likwidacji jednostki podziału terytorialnego, pociągającego za sobą zniesienie gminy.

§ 44. 1. Wystąpienie gminy ze Związku lub ograniczenie jej zakresu zadań objętych działaniem Związku, 
następuje na wniosek gminy i wymaga uchwały Zgromadzenia.

2. Wniosek winien być złożony najpóźniej na trzy miesiące przed dniem planowanego wystąpienia.

§ 45. Związek może wykluczyć uczestnika w razie:

1) udowodnienia działania na szkodę Związku;

2) nie wykonania zobowiązań na rzecz Związku;

3) nie stosowanie się do przepisów obowiązujących w Związku a zwłaszcza do postanowień statutu.

§ 46. Rozwiązanie Związku może nastąpić w wyniku uchwały Zgromadzenia podjętej na podstawie zgodnych 
uchwał bezwzględnej większości rad gmin – członków Związku.

§ 47. 1. W przypadku rozwiązania Związku, jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń 
wierzycieli, przechodzi na rzecz uczestników Związku, odpowiednio do ich udziału.

2. Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń Związku i innego majątku Związku mają te gminy, na obszarze 
których te urządzenia i majątek się znajdują.

3. Jeżeli wartość części majątku przyjętej przez uczestnika, o którym mowa w ust.2 przekracza kwotę 
przysługującą mu z podziału majątku Związku, zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest wnieść różnicę na rzecz 
pozostałych uczestników w formie pieniężnej.

§ 48. Do rozwiązania Związku stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji powszechnie obowiązujące 
w dniu rozwiązania Związku.

§ 49. Likwidatora Związku mianuje Zgromadzenie. Do obowiązków Likwidatora należy przeprowadzenie 
kontroli dokumentacji Związku, ustalenie stanu majątku Związku i opracowanie planu likwidacji.

§ 50. Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie Związku.

§ 51. Zatwierdzony plan likwidacji Związku wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku i przesyła 
do wiadomości właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej Wojewody oraz do Zarządu Województwa.

§ 52. Po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia planu likwidacji Związku, uczestnicy Związku przejmują 
przypadające im części majątku, chyba że zgłoszono wobec planu zastrzeżenia uzasadniające jego zmianę.

§ 53. Nieodebrane kwoty pieniężne, przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich, składa się do 
depozytu sądowego.

CZĘŚĆ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 53a. 1. Zgromadzenie może ustanowić tytuł „Honorowy Członek Związku”.

2. Zgromadzenie określi zasady przyznawania tytułu „Honorowego Członka Związku” w odrębnej uchwale.

§ 54. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami statutu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

§ 55. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

§ 56. Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu Związku, z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Zmieniony Statut został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolna Mała Panew

w Turawie; Uchwała Nr VIII/37/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA

Podpis na oryginale

GABRIELA BUCZEK
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Projekt

z dnia  25 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/   /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata, lokalu użytkowego o powierzchni 60,7 m², położonego w Dobrzeniu Wielkim przy 
ul. Namysłowskiej 44, w którym prowadzona jest działalność usługowo - handlowa (księgarnia), znajdującego się 
w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1368/55 ark. mapy 4, o powierzchni 0,8169 
ha, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00058189/4.

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

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

z dnia  25 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/   /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata, lokalu użytkowego o powierzchni 8 m², położonego w Dobrzeniu Małym przy ul. 
Opolskiej 85, w którym prowadzona jest działalność handlowa (sklepik szkolny), znajdującego się w budynku 
położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 245/32 ark. mapy 1, o powierzchni 0,1410 ha, 
stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00082959/0.

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

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

z dnia  25 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/        /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. 
U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/335/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmianie ulega Załącznik Nr 1, zgodnie z brzmieniem Załącznik Nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata
2013 - 2022

W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/335/2012 z dnia 19 grudnia 2013 r. z

późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022

proponowane zmiany dotyczą:

A.W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 265 100,00 zł., z tego:

· zwiększa się dochody bieżące o kwotę 261 100,00 zł., w tym:

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych Decyzja Wojewody FBC-

I.3111.1.50.2014.AS – 18 000,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych Decyzja

Wojewody FBC-I.3111.1.49.2014.EG – 17 000,00 zł.,

ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie

zdrowotne Decyzja Wojewody FBC-I.3111.1.51.2014.AS – 100,00 zł.

ü wykonanie dochodów ponad założony plan dochodów 226 000,00 zł.

· zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4 000,00 zł., w tym:

ü dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych będących własnością gminy –

4 000,00 zł.,

2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 265 100,00 zł., z tego:

· zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 244 400 zł., w tym:

ü wypłatę zasiłków okresowych – 18 000,00 zł.,

ü wypłata zasiłków stałych –17 000,00 zł.,

ü dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 100,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na

udzielenie dotacji dla OSP Chróścice i OSP Dobrzeń Wielki na zakup sprzętu specjalistycznego

przeznaczanego do drogowych akcji ratowniczych –

(-)9 500,00 zł.,

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na podwyższenie

kapitału zakładowego spółki gminnej ZGKiM sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup samochodu

specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych oraz na zakup pojemników do zbiórki

popiołu (-)450 000,00 zł.,

ü zwiększenie planu wydatków bieżących z tyt, gospodarowania mieniem komunalnym

180 000,00 zł.,

· zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 509 500,00 zł., w tym:
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ü udzielenie dotacji dla OSP Chróścice i OSP Dobrzeń Wielki na zakup sprzętu specjalistycznego

przeznaczanego do drogowych akcji ratowniczych – 9 500,00 zł.,

ü podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej ZGKiM sp. z o.o. z przeznaczeniem na

zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych oraz na zakup

pojemników do zbiórki popiołu 450 000,00 zł.,

ü przebudowa budynku zespołu szkół w Czarnowąsach – 45 000,00 zł.,

ü przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola w Chróścicach ul. Szkolna –

5 000,00 zł.

Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania

zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 31.07.2014 r. oraz zmian

wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.59.2014 z dnia 15.07.2014 r. oraz 0050.1.60.2014

z dnia 22.07.2014 r.
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Projekt

z dnia  25 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/        /2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/333/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków według 
załącznika do niniejszej uchwały.

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

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

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/        /2014

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 31 lipca 2014 r.

 Dochody bieżące
 Dział  §  Treść  Zwiększenia  Zmniejszenia
 700   Gospodarka mieszkaniowa  1 600,00  0,00

  0920  Pozostałe odsetki  1 600,00  0,00
 801   Oświata i wychowanie  18 400,00  0,00

  0970  Wpływy z różnych dochodów  18 400,00  0,00
 852   Pomoc społeczna  2 000,00  #ADR!

  2360  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

 2 000,00  0,00

 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  202 820,00  0,00

  0750  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze

 180 000,00  0,00

  0970  Wpływy z różnych dochodów  22 820,00  0,00
 926   Kultura fizyczna  1 180,00  0,00

  2910  Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

 1 180,00  0,00

 Razem  226 000,00  0,00
     

 Dochody majątkowe
 Dział  §  Treść  Zwiększenia  Zmniejszenia
 700   Gospodarka mieszkaniowa  4 000,00  0,00

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

 4 000,00  0,00

 Razem  4 000,00  0,00
     

 Wydatki bieżące
 Dział  Rozdział  Treść  Zwiększenia  Zmniejszenia
 700   Gospodarka mieszkaniowa  200 000,00  0,00

  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  200 000,00  0,00
   Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  200 000,00  0,00
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  200 000,00  0,00

 710   Działalność usługowa  0,00  10 000,00

  71035  Cmentarze  0,00  10 000,00
   Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  0,00  10 000,00

   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  0,00  10 000,00

 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  0,00  650 000,00

Id: E0399328-1EC9-46F1-AD07-3F28007DED15. Projekt Strona 1



  90017  Zakłady gospodarki komunalnej  0,00  650 000,00
   Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  0,00  650 000,00
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane  0,00  395 000,00
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  0,00  255 000,00

  90095  Pozostała działalność  180 000,00  0,00
   Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  180 000,00  0,00
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych  180 000,00  0,00

 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  10 000,00  0,00

  92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  10 000,00  0,00
   Dotacje  10 000,00  0,00

 Razem  390 000,00  660 000,00
     

 Wydatki majątkowe
 Dział  Rozdział  Treść  Zwiększenia  Zmniejszenia
 801   Oświata i wychowanie  50 000,00  0,00

  80101  Szkoły podstawowe  45 000,00  0,00

   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  45 000,00  0,00

  80104  Przedszkola  5 000,00  0,00
   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  5 000,00  0,00

 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  450 000,00  0,00

  90095  Pozostała działalność  450 000,00  0,00

   Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego

 450 000,00  0,00

 Razem  500 000,00  0,00
     

 Wydatki bieżące
  70005  Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunlanych.
     

 

 71035-92120  Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 71035 do rozdziału 92120 z przeznaczeniem na 
udzielenie dotacji dla Parafii Dobrzeń Wielki na wykonanie konserwacji porycia dachowego 
kościoła św. Rocha.

     

 

 90017  Przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki gminnej ZGKiM sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup samochodu 
specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych oraz na zakup pojemników do zbiórki 
popiołu.

  90095  Zwiększenie planu wydatków z tyt. gospodarowania mieniem komunalnym.

     
 Wydatki majątkowe

  80101  Przebudowa budynku zespołu szkół w Czarnowąsach.

     
  80104  Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola w Chróścicach ul. Szkolna.
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Projekt

z dnia  25 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/...................../2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r., poz. 
594, zm: Dz.U. z 2013r.: poz. 645, poz.1318; z 2014r. poz.379) w związku z art.229 pkt.3 i art.238 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r. poz. 267, zm.Dz.U. z 2014r. 
poz. 183) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą złożoną przez Inspekcję Weterynaryjną - Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Opolu, dotyczącą niewywiązania się  przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w ustawowym terminie z obowiązku 
przedłożenia  Radzie Gminy Dobrzeń Wielki projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności, biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej zawarte w Protokole nr 5/2014 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 lipca 2014r.,  uznaje się skargę za uzasadnioną.

§ 2. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przedłoży Radzie Gminy Dobrzeń Wielki projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Dobrzeń Wielki najpóźniej na sesji w dniu 31 lipca 2014r.

§ 3. Uchwała zostanie przesłana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu jako zawiadomienie
o sposobie załatwienia skargi, o którym mowa w art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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