
Uchwała Nr         /         /2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia   

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2022 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 

2021 r. poz. 1372 z późń. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, 

art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 52 458 319,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 44 579 500,00 zł; 

2) dochody majątkowe 7 878 819,00 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 59 209 102,91 zł, w tym 

1) wydatki bieżące 45 044 102,91 zł; 

2) wydatki majątkowe 14 165 000,00 zł.  

zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

§ 3. Deficyt budżetu gminy, jako różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 6 750 783,91 

zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 

2 359 070,04 zł; 

2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 

4 391 713,87 zł. 

§ 4. Ustala się: 

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 6 891 115,71 zł, w tym: 

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 359 070,04 zł; 

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 4 532 045,67 

zł. 

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 140 331,80 zł; 

zgodnie z Załącznikiem nr  3. 

§ 5. Tworzy się: 



1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80 000,00 zł; 

2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00 zł. 

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy na kwotę 14 165 000,00 zł. Wysokość nakładów 

inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera Załącznik nr 4. 

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie Załącznikiem nr 5. 

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 6. 

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 7. 

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

kwocie 230 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 376 337,91 zł i w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8. 

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 000,00 zł oraz wydatki na realizację lokalnej 

międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 

47 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9. 

§ 12. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań dofinasowanych ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Załącznikiem nr 10, 

§ 13. Ustala się dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1973 z późń. zm.) w kwocie 55 000,00 zł oraz wydatki na 

realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 

120 000,00 zł. 

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie  

3 004 000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w  kwocie 

3 004 000,00 zł.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do: 

1) zaciągania zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł, 

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000,00 zł, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji 

budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz 

dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji 

budżetowej, 

4) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie 

dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego 

rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na 



wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub 

zmniejszenie planu wydatków majątkowych, 

5)  lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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