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Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 

 

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2022 rok opracowany został zgodnie z przepisami 

zawartymi w ustawie o finansach publicznych (uofp) z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305 z późń. zm.) oraz w szczegółowości określonej w § 1 Uchwały Nr XLVI/34/2010 Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej. 

Dochody budżetowe. 

Prognozując, zawarte w projekcie uchwały budżetowej kwoty dochodów budżetowych kierowano się 

przede wszystkim kwotami, jakie z poszczególnych tytułów planowane są do zrealizowania w roku 

2021 oraz wykonaniem dochodów za 2020 rok.  

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano z uwzględnieniem stawek uchwalonych 

Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXV/179/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwałą nr XXV/180/2020 z dnia 15 

grudnia 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwałą nr 

XXVIII/213/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, Uchwałą nr XV/127/2016 z dnia 02 lutego 

2016 r. w sprawie opłaty targowej, analizą wykonania tych dochodów za rok 2020 i przewidywanego 

wykonania na rok 2021 oraz planowanymi zmianami na rok 2022 wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, podatku od środków transportowych i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Ponadto kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310), rolnego (§ 

0320), leśnego (§ 0330), od środków transportowych (§ 0340), ustalona została na podstawie zapisów 

w rejestrach wymiarowych wielkości powierzchni, rodzajów środków transportu podlegających 

opodatkowaniu na dzień 30 września 2021 r. oraz została skorygowana o zobowiązania z lat 

ubiegłych. W kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono przyjęte ustalone 

ulgi i zwolnienia. Kształtowanie się dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z podziałem na  

przedmioty opodatkowania przedstawia się następująco:  

L.P. Przedmiot opodatkowania 
Powierzchnia 

w m² 

Stawki 

na  

2022 

Kwota 

podatku w 

2022r. 

 (w zł.) 

1. 2. 6. 7. 8. 

I. OSOBY PRAWNE 

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych 6 706,35 0,84 5 633,33 

2. Powierzchnia budynków, lokali związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej  44 415,96 22,59 1 003 356,54 

3. Powierzchnia budynków, lokali związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych  7 420,21 5,21 38 659,29 

4. Powierzchnia budynków pozostałych, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 1 121,08 4,51 5 056,07 

5. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 445 253,00 0,94 418 537,82 

6. Powierzchnia gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 69 634,43 0,38 26 461,08 

7. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą  153 309 130,35 2% 3 066 182,61 
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RAZEM     4 563 886,75 

I. OSOBY FIZYCZNE 

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych 322 168,71 0,84 270 621,72 

2. Powierzchnia budynków, lokali związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej  24 119,12 22,59 544 850,92 

3. Powierzchnia budynków, lokali związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych  1 050 69 5,21 5 474,09 

4. Powierzchnia budynków pozostałych, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 49 777,74 4,51 224 497,61 

5. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 103 876,18 0,94 97 643,61 

6. Powierzchnia gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 1 972 567,61 0,38 749 575,69 

7. Powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi 

lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 1,81 ha 5,11 9,24 

8. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą  840 361,54 2% 16 807,23 

 

RAZEM     1 676 836,59 

 

Plan dochodów budżetu gminy obejmuje również wpływy z tytułu podatków stanowiących dochody 

gminy, a pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe t.j. podatku od spadków i darowizn 

(§ 0360), podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350), 

podatku od czynności cywilno-prawnych (§ 0550), przyjętych szacunkowo na podstawie analizy 

wykonania za 2020 rok i prognozy wykonania na 2021 rok. 

Planowane dochody z tytułu opłat obejmują: 

– opłatę za zajęcie pasa drogi – pobierana jest zgodnie z ustawą o drogach publicznych za zajęcie pasa 

drogowego na prowadzenie robót, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa 

drogowego w celu umieszczenia reklam i obiektów budowlanych – dział 600, paragraf 0490,  

– opłatę za trwały zarząd – ustalana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wnoszona 

przez jednostkę budżetową gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu przekazania w trwały 

zarząd budynku ośrodka – dział 700, paragraf 0470, 

– opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości – ustalana decyzją administracyjną na podstawie 

ustawy prawo cywilne i ustawy o gospodarce nieruchomościami – dział 700, paragraf 0550, 

– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 

ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, przekazywanej przez urzędy skarbowe, 

obowiązującej od roku 2021 – ustalana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dział 756 paragraf 0270,  

– opłatę skarbową – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-

prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. – dział 756, 

paragraf 0410, 

– opłatę targową – pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach, innych 

miejscach na których dokonuje się sprzedaży na terenie gminy – dział 756, paragraf 0430, 
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– opłatę eksploatacyjną – podstawa prawna naliczania opłat eksploatacyjnych stanowi ustawa prawo 

geologiczne i górnicze, a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające 

kopaliny ze złóż znajdujących się na terenie gminy – dział 756, paragraf 0460,  

– opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody dotyczą wpłat na rachunek 

budżetu gminy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dział 851, paragraf 0480, 

– opłatę produktową – wnoszona jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Fundusz Ochrony 

Środowiska przez podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw 

sztucznych zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska – dział 900, paragraf 0400, 

– opłatę za gospodarowanie odpadami, pobieraną od nieruchomości zamieszkałych zgodnie ze stawką 

ustalaną uchwałą Rady Gminy – dział 900, paragraf 0490, 

– opłatę z tytułu opłat i kar środowiskowych – źródłem jej pochodzenia są opłaty wnoszone za 

pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty korzystające ze środowiska, w tym za 

składowanie odpadów na składowisku odpadów zlokalizowanym na terenie gminy zgodnie z ustawą 

prawo ochrony środowiska – dział 900, paragraf 0690. 

Ponadto planowane dochody pozostałe obejmują wpływy z tytułu: 

– zwrotu kosztów pobytu dzieci spoza gminy Dobrzeń Wielki w przedszkolach publicznych i 

niepublicznych przekazywanych przez gminy będące miejscem zamieszkania tych dzieci – dział 801, 

paragraf 0970, 

– zwrotu kosztów pobytu dzieci spoza gminy Dobrzeń Wielki w placówce żłobkowej przekazywanych 

przez gminy będące miejscem zamieszkania dzieci – dział 855, paragraf 0970, 

– zwrotu podatku Vat od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych – dział 900, paragraf 0970. 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) i od osób prawnych (§ 0020) 

zaplanowano na podstawie szacunkowej informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów z dnia 

14 października 2021 r. o planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. 

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych i subwencji opracowano na podstawie: 

– Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie 

informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji, planowanej kwocie 

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób 

prawnych na rok 2022, 

– Pisma Wojewody Opolskiego nr FB.I.3110.15.2021.ML z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 

informacji o projektowanych kwotach w zakresie z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz na realizację zadań własnych finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa, 

– Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DOP-3113-3/21 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie 

informacji o projektowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,    

– liczby dzieci na dzień 30 września 2021 r. wynikającej z Systemu Informacji Oświatowej dla 

obliczenia wysokości dotacji do zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. 
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Dochody z tytułu najmu lokali komunalnych mieszkaniowych i użytkowych przyjęto w wartościach 

szacunkowych według stawek ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.1.94.2018 z dnia 26 

października 2017 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej za najem 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki oraz Zarządzenia Nr 

0050.1.126.2018 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m² powierzchni 

użytkowej za najem lokali mieszkalnych socjalnych stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki – 

dział 700 paragraf 0750. 

Plan dochodów bieżących uwzględnia również dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne 

gminy i przekazywane na rachunek gminy, które dotyczą opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego (dział 801, paragraf 0660), za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dział 801, paragraf 0670) i wychowania szkolnego 

(dział 801, paragraf 0830), z najmu hal sportowych i innych pomieszczeń w budynkach znajdujących 

się w trwałym zarządzie poszczególnych jednostek oświatowych (dział 801, paragraf 0750).  

Prognozowane dochody majątkowe dotyczą wpływów z transakcji obrotu nieruchomościami 

stanowiącymi własność gminy, w tym: 

– wpływów z dokonanej w latach ubiegłych ratalnej sprzedaży nieruchomości gminnych, 

– wpływów ze sprzedaży nieruchomości będących w posiadaniu gminy, w stosunku, do których 

podjęto czynności mające na celu ich zbycie w roku 2022,  

– wpływów z tytułu przekształcenia w roku 2012 i 2019 prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości w prawo własności.  

Ponadto uwzględniono również planowane wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację 

następujących przedsięwzięć: 

1) Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową oświetlenia i parkingu Bike & Ride wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki” w wysokości 946 252,00 zł ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna, 

Działania 3.1 – Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.2 – Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji 

Opolskiej, 

2) Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w miejscowości Chróścice – etap 2 w 

wysokości 1 133 448,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” , 

3) Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w wysokości 

1 199 952,00 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – 

Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 – Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.2.2 – 

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, 
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4) Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze 

zmiana sposobu użytkowania w miejscowości Chróścice przy ul. Św. Jana 12 w wysokości 3 800 

00,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 

5) Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice w wysokości 

288 056,00 zł. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, operacja typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, 

6) Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały w wysokości 

446 888,00 zł, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 

lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. 

Wydatki budżetowe. 

Wydatki bieżące zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych 

przyjętych na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów dnia 8 czerwca 2021 r. dokumentu 

"Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2022", złożonych przez jednostki organizacyjne gminy 

wstępnych planów wydatków oraz w oparciu o analizę wykonania wydatków w roku 2020 i 

prognozowanego wykonania na rok 2021.  

Założenia makroekonomiczne stanowiące podstawę prognozy: 

– wpływów wzrost PKB o                   4,3% 

– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o               2,8% 

– wzrost przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej o             0,0%. 

Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki związane z realizacją obligatoryjnych zadań gminy, w 

tym oświaty, pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, bieżącego utrzymania mienia 

komunalnego, dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, gospodarowania odpadami 

komunalnymi, kultury fizycznej i sportu, funkcjonowanie organów gminy, jednostek organizacyjnych 

gminy, obsługą długu gminy, wydatki związane z zadaniami zleconymi do realizacji z zakresu 

administracji rządowej, zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz planowane do udzielenia dotacje dla jednostek sektora finansów 

publicznych i spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy. 

Kwota wydatków na obsługę długu publicznego w rozdziale 75702 stanowi plan wydatków 

przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup 

zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch 

pompowni ciągnikowych do pompowania wody, zadanie współrealizowane z wojewódzkim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na 

terenie gm. Dobrzeń Wielki – etap końcowy" zgodnie z umową o dofinansowanie w formie pożyczki.   



6 
 

Plan wydatków obejmuje również rezerwę ogólną i rezerwę celową, których obowiązek tworzenia 

wynika w przypadku rezerwy ogólnej z art. 222 ust. 1 uofp w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie 

wyższej niż 1% wydatków budżetu, natomiast w przypadku rezerwy celowej na zarządzanie 

kryzysowe z art. 222 ust. 2 uofp oraz art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie 

mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki 

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 

Plan wydatków majątkowych został sporządzony na podstawie ustalonych do wykonania na rok 2022 

nowych i kontynuowanych zadań inwestycyjnych.  

Przychody budżetowe 

Planowane w roku 2022 r. przychody budżetu gminy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego 

deficytu i spłaty zaciągniętej pożyczki, na łączną kwotę 6 891 115,71 zł dotyczą: 

1) przychodów pochodzących z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, uwzględnionych na 

podstawie występującego salda konta budżetu – „Skumulowane wyniki budżetu”, bilansu z wykonania 

budżetu za rok 2020 oraz przewidywanego planu wykonania przychodów budżetu za rok 2021 z 

uwzględnieniem stanu środków budżetu na koniec III kwartału 2021 roku i na dzień sporządzania 

niniejszej prognozy, 

2) przychodów z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach t.j.: 

– pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i określonych ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2021 

r. poz. 1119 z późń. zm.), 

– pochodzących z opłat i kar otrzymywanych na podstawie ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późń. zm.), 

– pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Rozchody budżetowe 

Planowane rozchody budżetu gminy na 2022 r. na łączną kwotę 140 331,80 zł dotyczą spłaty 

zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie zrealizowanego w 2016 zadania pn. "Zakup 

zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch 

pompowni ciągnikowych do pompowania wody, zadanie współrealizowane z wojewódzkim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach przebudowy i uzupełnienia wałów rzeki Odry na 

terenie gm. Dobrzeń Wielki – etap końcowy", której końcowy termin spłaty przypada na rok 2022. 

Wymienione wyżej rozchody budżetu znajdują pokrycie w przychodach z tytułu nadwyżki budżetowej 

z lat ubiegłych. 

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok spełnia wymogi określone w 

art. 242 uofp, dopuszczającym zrównoważenie budżetu w części bieżącej poprzez sfinansowanie 

deficytu występującego pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi, a dochodami bieżącymi, 

przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp oraz 
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przychodami pochodzącymi 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 – art. 217 ust. 2 

pkt 8 uofp . Prognozowany deficyt budżetu w części majątkowej znajduje pokrycie w przychodach  

pochodzących z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp. 
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