
 NR XXXVIII/283/2021
RADY GMINY  WIELKI

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z  zm.), Rada Gminy  Wielki uchwala, co 

§ 1. Uchwala  na lata 2022-2025 wraz z  kwoty  na lata 
2022-2025  Nr 1 do niniejszej 

§ 2. Przyjmuje  wykaz  zgodnie z  Nr 2 do niniejszej 

§ 3.  Wójta Gminy do:

1)  z  w  nr 2 do niniejszej 
 w  limitów  w tym 

2)  z  umów, których realizacja w roku  i w latach  jest 
 do zapewnienia  jednostki i z których  poza 

rok 

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy  do 
o których mowa w pkt. 2).

§ 4. Traci moc  Nr XXVIII/202/2021 Rady Gminy  Wielki z dnia 25 lutego 2021 roku  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5. Wykonanie  powierza  Wójtowi Gminy  Wielki.

§ 6.  wchodzi w  z dniem 01 stycznia 2022 roku.

 Rady Gminy 
 Wielki

Roman 

























 
   do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy  Wielki na lata 2022 – 2025 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której   wynika z art. 230 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z  zm.) (uofp)  

 na lata 2022 – 2025 i obejmuje okres, na jaki  limity wydatków na realizowane 

 wieloletnie oraz  kwoty    WPF,  na okres, na 

który   finansowe, gdzie ostatnia planowana  raty z   

 przypada na rok 2022. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa  opracowana w oparciu o dane  z projektu  

gminy na rok 2022, jak  o prognozowane wykonanie  za 2021 i  wykonania  

za rok 2020.  

Dochody i wydatki  

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Prognozowane kwoty dochodów  na rok 2022 ustalono z 

 

– wytycznych   makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych 

jednostek  terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów, 

– informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Opolskiego  Wojewódzkiego i Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego o prognozowanych kwotach   i  wyrównawczej 

subwencji ogólnej, prognozowanych  z   w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i osób prawnych oraz z  dotacji celowych na   zleconych i   

– danych demograficznych w zakresie liczby dzieci w  i w przedszkolach w 2022 roku oraz latach 

 

– planowanych do realizacji  z    z  Unii Europejskiej. 

Podatki i  lokalne  zgodnie z    cen towarów i 

  dochody przedstawiono na podstawie analizy wykonania za rok 2020, prognozowanego 

wykonania za rok 2021  z zawartych umów, decyzji. 

Plan dochodów  w zakresie subwencji ogólnej od roku 2022   z   

wyrównawczej subwencji ogólnej,  gmina   na skutek spadku od roku 2019 

  dochodów podatkowych na 1  co  w   od 

roku 2019  z   we  z podatku dochodowego od osób fizycznych, w wyniku 

 stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz zwolnienia osób do 26 roku  z podatku 

dochodowego. 

Prognozowane dochody  na lata 2023 – 2025 przedstawiono   zasad: 

1)  w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych  zgodnie z planowanym 

wzrostem PKB, 



2) subwencje, dotacje i  przeznaczone na cele   w  roku o 3%, 

3) podatki z   stawek podatku od  podatku rolnego, podatku od  

transportowych na poziomie 95% stawek maksymalnych  do pozyskania na podstawie 

ustawowych maksymalnych stawek ustalonych dla roku 2022, 

4)  dochody na podstawie analizy wykonania za rok 2020 i prognozowanego wykonania za rok 

2021,  prognozowane  inflacji. 

W  z wprowadzeniem od roku 2022 zmian w zasadach realizacji  programu Rodzina 

500+, którego  od  czerwca przejmuje    plan dochodów 

 w tym z  dotacji i  przeznaczonych na cele  oraz plan wydatków na lata 

2023 – 2025  odpowiednio skorygowany o   na  przedmiotowego zadania 

w roku 2022.  

Prognozowane wydatki  na rok 2022  poziom  dla realizacji  

gminy w zakresie zbiorowych potrzeb  oraz  plan na   zleconych z 

zakresu administracji  i  powierzonych do wykonania gminie na podstawie zawartych 

 . 

W zakresie wydatków   w  wydatki na funkcjonowanie organów gminy,  

 i pomocy  kultury i sportu, gospodarowanie odpadami komunalnymi,  utrzymanie 

mienia komunalnego  z zawartych umów, wydatki na   zleconych i powierzonych 

do realizacji, na finansowanie  gminy w formie dotacji celowych, na   publicznego oraz 

wydatki na wynagrodzenia i  od nich naliczane dla wszystkich jednostek  Wydatki na 

wynagrodzenia oraz  od nich naliczane  na podstawie   z projektu 

  na 2022 rok, których  w stosunku do wykonania za rok 2020 i 

planowanego wykonania za rok 2021 wynika z przewidywanego wzrostu dodatków   

nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,  w roku 2022  minimalnego 

wynagrodzenia za  oraz  minimalnej stawki godzinowej oraz   o 

nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom.  

W  z  negatywnymi skutkami ekonomicznymi dla finansów gminy  

  od 01 stycznia 2017 r.  Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 

r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym  statusu miasta 

oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U z 2016 r. poz.1134), na podstawie którego  zmiana granic Miasta 

Opola i Gminy  Wielki przez  do dotychczasowego obszaru miasta Opola  

 w  Gminy  Wielki: Borki, Brzezie,  Krzanowice,  w roku 

2022 i  latach, kontynuowane jest  wydatków  w celu stopniowego 

dostosowania  gminy do zapisów art. 242 uofp    w zakresie 

dochodów i wydatków  gminy.  zmniejszenie wydatków przeznaczonych na  i 

upowszechnianie sportu oraz  gminy.   od dokonywania  do ceny 

  co   na  ceny za  i  dla  gminy. W 



celu bilansowania wydatków  systemu gospodarowania odpadami, a dochodami uzyskiwanymi 

za   odbioru odpadów, planowane jest podniesione  za gospodarowanie odpadami. 

Do prognozy wydatków na      z zawartej umowy o dofinansowanie 

w formie  na sfinansowanie zrealizowanego w 2016 roku zadania pn. "Zakup  mobilnych 

w  25 szt. wraz z elementami do ich  i transportu oraz dwóch pompowni  do 

pompowania wody, zadanie  z wojewódzkim  Melioracji i  Wodnych w 

Opolu w ramach przebudowy i   rzeki Odry na terenie gm.  Wielki – etap 

 

Deficyt   prognozowanymi wydatkami  a dochodami  w roku 2022 

zostanie sfinansowany    z niewykorzystanych   na 

rachunku    z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

 ze szczególnymi zasadami wykonywania   w  ustawach oraz 

  z lat  

W kolejnych latach   na skutek  od roku 2023  dochodów  

i wprowadzenia  w wydatkach  prognozowane wydatki   pokrycie w 

dochodach  

Dochody i wydatki  

Dochody i wydatki    do WPF na rok 2022 na podstawie projektu  

 Prognoza dochodów  dotyczy: 

1)  z dokonanej w 2020 roku ratalnej   gminnych – 10 000,00  

2) planowanych  ze    w posiadaniu gminy, w stosunku, do 

których    na celu ich zbycie w roku 2022 – 50 000,00  

3)  z   w roku 2012 i 2019 prawa wieczystego w prawo  – 7 223,00 

 

Ponadto prognoza dochodów  dotyczy pozyskanych  na   

  

1) Przebudowa  pieszo – rowerowej wraz z   i parkingu Bike & Ride  drogi 

wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy  Wielki” w  946 252,00  ze  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

3.1 – Strategie niskoemisyjne,  3.1.2 – Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, 

2) Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul.  w   – etap 2 w  

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

„Wsparcie inwestycji  z tworzeniem, ulepszeniem lub  wszystkich rodzajów  

infrastruktury, w tym inwestycji w   i  energii” , 

3) Modernizacja energetyczna budynku  Gminy w Dobrzeniu Wielkim w  1 199 952,00  

ze  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 



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

niskoemisyjna,  3.1 – Strategie niskoemisyjne,  3.2.2 –  energetyczna w 

budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, 

4) Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum  Mieszkalne wraz ze  

sposobu  w   przy ul.  Jana 12 w  3 800 00,00  ze 

  Funduszu Polski  - Program Inwestycji Strategicznych, 

5) Budowa kanalizacji sanitarnej  dla  Babi Las wsi  w  288 

056,00  ze  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, operacja typu „Gospodarka 

 w ramach  „Wsparcie inwestycji  z tworzeniem, ulepszeniem lub 

 wszystkich rodzajów  infrastruktury, w tym inwestycji w   i 

 energii”, 

6) Przebudowa budynku na potrzeby  wiejskiej w    w  

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

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych  lokalnych dla  

wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i  infrastruktury”. 

 w WPF poziom dochodów  na lata 2023 – 2025 obejmuje  prognozowane 

dochody z     w zasobach  gminy przeznaczonych do 

zbycia oraz z   prawa  wieczystego  osobom fizycznym w 

prawo  Na   WPF nie     pozyskanie 

dochodów  z innych  

7) Zakup  informatycznego i oprogramowania dla  Gminy w ramach realizacji projektu 

„Cyfrowa Gmina” – 168 432,00  ze  w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej  na  

REACT-EU  5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej  na  

Prognozy wydatków  na lata 2022 - 2025 dokonano w  dla planowanych do 

realizacji  na wykonanie których, pozyskano dofinansowanie ze   Unii 

Europejskiej oraz planowanego w latach 2022 – 2023 wykupu sieci  – kanalizacyjnej 

 na raty.  

Wydatki  i  na realizowane  

Prognoza limitu wydatków oraz limity  na wydatki  i  o których mowa w art. 

226 ust. 3 uofp obejmuje  kontynuowane i planowane do realizacji w latach 2022 – 2024 

zawarte w  Nr 2 do projektu  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Przychody i rozchody  

W WPF planowane przychody i rozchody   roku 2022 w którym planowane jest  

deficytu  oraz zgodnie z harmonogramem   przypada termin  ostatniej raty 



   lata 2023 – 2025   nie   

przychodów i rozchodów  

Prognozowane przychody  dla roku 2022 w  6 891 115,71   

1) przychodów  z    z lat   na podstawie 

 salda konta  – „Skumulowane wyniki  bilansu z wykonania  za rok 

2020 oraz przewidywanego planu wykonania przychodów  za rok 2021 z  stanu 

  na koniec III  2021 roku i na   niniejszej prognozy w  

4 532 045,67  z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu  w  4 391 713,87  

oraz na   na rok 2022  gminy z   w 2016 roku  w 

 w  140 331,80  która stanowi planowane rozchody  

2) przychodów  z niewykorzystanych w roku 2020   na rachunku 

   z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  ze 

szczególnymi zasadami wykonywania   w  ustawach w  2 359 

070,04, w tym: 

a)  z  za wydanie  na  alkoholu i   z dnia 26 

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

poz. 1119 z  zm.) w  119 337,91  z przeznaczeniem na    w 

Gminnym Programie Profilaktyki i  Problemów Alkoholowych w kwocie oraz w 

Gminnym Programie  Narkomanii, 

b)  ze   Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 214 047,00  w tym: 

– z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Modernizacja energetyczna budynku  

Gminy w Dobrzeniu Wielkim” – 1 133 306,00  

– z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa budynku mieszkalno-

gospodarczego na Centrum  Mieszkalne wraz ze zmiana sposobu  w 

  przy ul.  Jana 12” – 1 000 000,00  

– z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa budynku na potrzeby  

wiejskiej w miejsc.   ul. Opolska 87” – 80 741,00  

c)  ze  otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

 (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z  zm.) w  25 685,13  z przeznaczeniem na 

finansowanie   ochrony  w zakresie gospodarki wodnej. 

Prognoza kwoty   

Prognoza kwoty  gminy obejmuje okres roku 2022, do  którego  ma planowana  

 finansowego z   w  która   w roku 2016 w 

 467 771,80  z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanego w 2016 roku zadania pn. 

"Zakup  mobilnych w  25 szt. wraz z elementami do ich  i transportu oraz dwóch 

pompowni  do pompowania wody, zadanie  z wojewódzkim  



Melioracji i  Wodnych w Opolu w ramach przebudowy i   rzeki Odry na terenie 

gm.  Wielki – etap   

 na podstawie art. 243 uofp   indywidualny poziom   w 

latach 2022 – 2025      którego relacja  kwoty 

 w kolejnych latach    do  w danym roku 

 

-  rat kredytów i  wraz z  w danym roku wydatkami  na  

, 

- wykupów papierów  wraz z  w danym roku wydatkami  na  

  z papierów , 

-  rat  zaliczanych do   wraz z  w danym roku wydatkami 

 na   zaliczanych do   

- potencjalnych  kwot  z udzielonych  oraz gwarancji 

do planowanych dochodów    nie przekracza w latach    

arytmetycznej z obliczanych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów  pomniejszonych o wydatki 

 do dochodów   i   w ustalonych granicach  przez 

  co przedstawia tabela   nr 1 do projektu   w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

    

 

 

 

 

 


