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UCHWAŁA NR XXXVII/          /2021 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 r., 
poz. 1372 z późń. zm.) i art. 212 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 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 XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021 wprowadza się zmiany po stronie dochodów 
i wydatków według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 
2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021 zawierający kwoty dotacji 
udzielane z budżetu gminy w roku 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały. 

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

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/          /2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

Dochody bieżące 
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
801   Oświata i wychowanie 289 800,00 0,00 

 80101  Szkoły podstawowe 289 800,00 0,00 
  2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19 

289 800,00 0,00 

Razem 289 800,00 0,00 
      
      

Dochody majątkowe 
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
700   Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00 0,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 0,00 
  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

15 000,00 0,00 

Razem 15 000,00 0,00 
      

      
Wydatki bieżące 

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
801   Oświata i wychowanie 289 800,00 0,00 

 80101 Szkoły podstawowe 289 800,00 0,00 
   Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 289 800,00 0,00 
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych 289 800,00 0,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 0,00 
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 000,00 0,00 
   Dotacje na zadania bieżące 15 000,00 0,00 

Razem 304 800,00 0,00 
Dochody bieżące, majątkowe 

80101 Środki finansowe przekazane z budżetu państwa w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 
65 ust. 28 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na ralizację programu "Labortaoria przyszłości" 
realizowango przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem projektu jest wsparcie szkół 
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 

      
70005 Zwiększenie planu dochodów z tytułu wykonania ponad założony plan wpływów z tytułu 

sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. 
      

Wydatki bieżące 
80101 Zakup pomocy dydatktycznych dla szkół podstawowych w ramach realizowanego programu 

"Labortaoria przyszłości": 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach - 60 000,00 zł 
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałalmi Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim - 109 800,00 zł 
- Publiczna Szkoła Podstawowa - Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim - 60 000,00 zł 
- Publiczna Szkoła Podstawowa - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kup - 60 000,00 zł 
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92109 Zwiększenie planu dotacji podomiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim - 
dotyczy zmiany przegłosowanej w dniu 25.11.2021r.. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/          /2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan 

  Transport i łączność 300 000,00 
 Drogi publiczne wojewódzkie 300 000,00 

600 
60013 

6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Dobrzeń Wielki - Kup 

300 000,00 

  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 5 000,00 
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 

851 
85154 

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

5 000,00 

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 000,00 
 Oświetlenie ulic, placów i dróg 75 000,00 

900 
90015 

6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie doświetlenia 
przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewodzkiej nr 454 na terenie 
miejscowości Dobrzeń Mały 

75 000,00 

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 207 000,00 
 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 002 000,00 92109 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 
Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Domu Kultury 765 000,00 

 2800 Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego 
Ośrodka Kultury na remont elewacji budunku świetlicy wiejskiej w 
Chróścicach ul. Damrota 21 

35 000,00 

 Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego 
Ośrodka Kultury na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Chróścice ul. Damrota 21 

177 000,00 

 

6220 

Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego 
Ośrodka Kultury na dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
do potrzeb osób niepełnosparwnych - budowa szybu windowego  

25 000,00 

 Biblioteki 205 000,00 

921 

92116 
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 

Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Gminnej Biblioteki 
Publicznej 

205 000,00 

Razem 1 587 800,00 
     
     
     
     

     
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan 
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  Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 
 Melioracje wodne 50 000,00 

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  

50 000,00 

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 700,00 
 Ochotnicze straże pożarne 150 700,00 

754 
75412 

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

150 700,00 

801   Oświata i wychowanie 2 124 000,00 
  Przedszkola 2 124 000,00 
 

80104 
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty  1 571 753,00 

  Przedszkola specjalne 552 247,00 
 

80105 
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 552 247,00 

  Ochrona zdrowia 55 000,00 
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 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  

5 000,00 

 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 252 000,00 
 85516  System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 252 000,00 
  2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  

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

252 000,00 

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 
 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 000,00 

900 
90005 

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla osób fizycznych 
posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zabudowie 
wielorodzinnej 

20 000,00 

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97 000,00 
 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 67 000,00 92109 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozwoju 
infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców  

67 000,00 

921 

92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 
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2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 
przeprowadzenie prac restauratorskich w zakresie malowania ścian 
wewnętrznych oraz sklepienia kościoła pw. św. Jadwigi w Chróścicach 

30 000,00 

  Kultura fizyczna 400 000,00 
 Zadania w zakresie kultury fizycznej 400 000,00 

926 
92605 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu 400 000,00 

Razem 3 248 700,00 
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Projekt 
 
z dnia  1 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXVII/        /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/202/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lutego 2021 r. 
pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie
dochody z tytułu  

udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego od  
osób fizycznych

dochody z tytułu  
udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego od  
osób prawnych

z podatku od  
nieruchomości

z 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)

2021 51 634 613,51 48 683 920,51 9 124 430,00 80 000,00 15 007 228,00 13 509 289,51 10 962 973,00 5 300 000,00 2 950 693,00 686 328,00 2 257 142,00

2022 50 763 204,00 48 560 000,00 8 700 000,00 80 000,00 15 007 228,00 12 412 000,00 12 360 772,00 6 810 000,00 2 203 204,00 57 000,00 2 146 204,00

2023 48 674 000,00 48 610 000,00 8 700 000,00 80 000,00 15 008 000,00 12 400 000,00 12 422 000,00 6 810 000,00 64 000,00 57 000,00 0,00

2024 48 674 000,00 48 610 000,00 8 700 000,00 80 000,00 15 008 000,00 12 400 000,00 12 422 000,00 6 810 000,00 64 000,00 57 000,00 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

2021 58 293 741,51 52 700 492,51 20 973 594,06 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 593 249,00 5 599 349,000,00 612 000,00

2022 51 896 510,00 46 163 291,20 20 950 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 5 733 218,80 5 733 218,000,00 0,00

2023 48 674 000,00 46 783 400,00 20 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890 600,00 1 890 600,000,00 0,00

2024 48 674 000,00 46 814 000,00 20 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860 000,00 1 860 000,000,00 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:

2021 -6 659 128,00 0,00 6 724 616,00 0,00 0,00 5 893 550,20 5 828 062,20 205 819,80 205 819,80

2022 -1 133 306,00 0,00 1 273 637,80 0,00 0,00 1 273 637,80 1 133 306,00 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

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

2021 625 246,00 625 246,00 0,00 0,00 65 488,00 65 488,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 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

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

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 331,80 0,00 -4 016 572,00 2 082 798,000,00

2022 x x x x 0,00 0,00 0,00 2 396 708,80 3 670 346,600,00

2023 x x x x 0,00 0,00 0,00 1 826 600,00 1 826 600,000,00

2024 x x x x 0,00 0,00 0,00 1 796 000,00 1 796 000,000,00

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

2021 0,20% -11,40% 11,45% 15,66% TAK TAK-9,45%

2022 0,40% 6,64% 4,48% 8,69% TAK TAK6,80%

2023 0,00% 5,04% 0,73% 4,94% TAK TAK5,20%

2024 0,00% 4,96% 0,85% 0,85% TAK TAK5,12%
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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

2021 40 000,00 40 000,00 40 000,00 981 142,00 981 142,00 981 142,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

2022 0,00 0,00 0,00 2 146 204,00 2 146 204,00 2 146 204,00 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
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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

2021 2 121 000,00 2 121 000,00 1 448 142,00 2 283 936,28 77 736,28 2 206 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 4 396 449,00 4 396 449,00 2 146 204,00 4 516 750,12 25 901,12 4 490 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 40 421,20 9 821,20 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 5 388,80 5 388,80 0,00 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

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

2022 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 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
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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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki  

na lata 2021 - 2024 
 

W Uchwale Nr XVIII/202/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024 proponowane zmiany dotyczą: 

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa: 

1) Zwiększenia planu dochodów ogółem na rok 2021 o kwotę 304.800,00 zł, w tym: 

   zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 304.800,00 zł, w tym: 

  wykonanie dochodów bieżących ponad założony plan – 15 000,00 zł, 

  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” – 289.800,00 zł; 

  zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 15.000,00 zł - wykonanie dochodów ponad założony plan z 

tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy. 

2) Zwiększenia planu wydatków ogółem na rok 2021 o kwotę 304.800,00 zł, w tym: 

  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 304.800,00 zł, w tym: 

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

budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 01.12.2021 r. – 304.800,00 zł. 
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