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UCHWAŁA NR XXXIII/           /2021 

WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi 
w Chróścicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/281/2005 Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2005r. Nr 65, poz. 1918), Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się w 2021 roku na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w Chróścicach dotacji 
celowej w kwocie 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na wykonanie prac 
restauratorskich w zakresie malowania ścian wewnętrznych i sklepienia nawy kościoła parafialnego pw. św. 
Jadwigi w Chróścicach (nr w rejestrze zabytków Ks.A t.I 138/2010 z dnia 27.12.2010r.). 

§ 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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Projekt 
 
z dnia  15 lipca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIII/          /2021 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 22 lipca 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 50 026 184,24 47 453 019,24 9 081 858,00 80 000,00 15 007 228,00 12 656 160,24 10 627 773,00 5 300 000,00 2 573 165,00 308 800,00 2 090 142,00

2022 50 745 413,00 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 2 185 413,00 57 000,00 2 121 190,00

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 56 685 312,24 51 250 563,24 21 023 912,89 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 434 749,00 5 335 749,000,00 577 000,00

2022 51 649 034,20 46 163 291,20 20 950 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 5 485 743,00 5 485 743,000,00 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 -903 621,20 0,00 1 043 953,00 0,00 0,00 1 043 953,00 903 621,20 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 -3 797 544,00 2 301 826,000,00

2022 x x x x 0,00 0,00 0,00 2 396 708,80 3 440 661,800,00

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% -10,90% 11,45% 15,66% TAK TAK-10,01%

2022 0,40% 6,64% 4,29% 8,50% TAK TAK6,80%

2023 0,00% 5,04% 0,55% 4,76% TAK TAK5,20%

2024 0,00% 4,96% 0,66% 0,66% 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 0,00 922 000,00 922 000,00 922 000,00 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 2 123 200,00 2 074 000,00 907 000,00 2 266 936,28 67 736,28 2 199 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 172 343,00 3 166 143,00 922 000,00 3 235 444,12 17 901,12 3 217 543,00 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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Uzasadnienie 

 
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 490.585,43 zł, w tym: 

· zwiększa  się plan dochodów bieżących o kwotę 325.585,43 zł, w tym: 

üwykonanie dochodów bieżących ponad założony plan – 320.000,00 zł, 

üdotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej i realizację zadań własnych – 5.585,43 zł; 

·zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 165.000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości 
będących własnością gminy – 86.800,00 zł. 

2)Zwiększenia planu wydatków ogółem na rok 2021 o kwotę 490.585,43 zł, w tym: 

·zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 391.585,43  zł, w tym: 

ürealizacja przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5.585,43 zł, 

ürealizacja wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 22.07.2021 r.– 386.000,00 zł; 

·zwiększa  się plan wydatków majątkowych o kwotę 99.000,00  zł, w tym: 

ürealizacja wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 22.07.2021 r. – 15.000,00 zł, 

übudowa wiat rekreacyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Chróścicach  
(przeniesienie z planu wydatków bieżących) –  84.000,00 zł, 

Przedstawione zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 24.06.2021 r. oraz 
ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.95.2021 z dnia 06.07.2021 r., Nr 0050.1.100.2021 
z dnia 13.07.2021 r.
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Projekt 
 
z dnia  15 lipca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIII/         /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 22 lipca 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. 2020 r., 
poz. 713 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 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 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/         /2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Dochody majątkowe 
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
900   Gospodarka mieszkaniowa 320 000,00 0,00 

 90002  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 320 000,00 0,00 
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

320 000,00 0,00 

Razem 320 000,00 0,00 
      
      

Dochody majątkowe 
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
700   Gospodarka mieszkaniowa 165 000,00 0,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 165 000,00 0,00 
  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
165 000,00 0,00 

Razem 165 000,00 0,00 
      

      
Wydatki bieżące 

Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 
750   Administracja publiczna 120 000,00 0,00 

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 000,00 0,00 
   Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 120 000,00 0,00 
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000,00 0,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 320 000,00 0,00 
 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 320 000,00 0,00 
   Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 320 000,00 0,00 
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych 320 000,00 0,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 0,00 
 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 0,00 
   Dotacje na zadania bieżące 30 000,00 0,00 

Razem 470 000,00 0,00 
      
      

Wydatki majątkowe 
Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 15 000,00 0,00 754 

Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 0,00 
 

75404 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 0,00 

Razem 15 000,00 0,00 
Dochody bieżące, majątkowe 

90002 Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w/z ze  
zmianą stawki opłaty obowiązującej od 04/2021.  

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

nieruchomości stanowiących własność gminy. 
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Wydatki bieżące 
75023 Zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 

      
90002 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych. 
      

92120 Udzielenie dotacji na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Chróścicach z przeznaczeniem na 
przeprowadzenie prac restauratorskich w zakresie malowania ścian wewnętrznych oraz sklepienia 
kościoła pw. św. Jadwigi w Chróścicach. 

      
Wydatki majątkowe 

75404 Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla komisariatu Policji w Dobrzeniu 
Wielkim. 
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Projekt 
 
z dnia  16 lipca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIII/    /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chróścice I” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chróścice - 
I”, zwanego dalej planem. 

2. Obszar objęty planem stanowi południowa część obrębu Chróścice. 

3. Granice obszaru objętego planem zostały wyznaczone na załączniku nr 1. Od strony wschodniej, 
południowej i zachodniej granica obszaru opracowania planu przebiega wzdłuż granicy obrębu ewidencyjnego 
Chróścice, natomiast od strony północno-wschodniej przebieg granicy oznaczono szczegółowo na załączniku 
nr 2. 

4. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/    /2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 22 lipca 2021 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/    /2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 22 lipca 2021 r. 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Chróścice-I” 

Realizując zadania przydzielone jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 r. poz. 293 ze zm.), polegające na ustalaniu 
przeznaczenia terenów oraz sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, przystępuje się do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Chróścice-I”. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy dla obszaru objętego planem została przeprowadzona analiza zasadności 
przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium. 
Analiza wykazała, że na przedmiotowym obszarze obowiązuje sześć miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Dwa z nich zostały sporządzone na podstawie nieobowiązującej obecnie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: 

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice (uchwała nr VI/68/1999 z dnia 
8 kwietnia 1999 r.) 

-Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki (uchwała nr XII/132/2003 
z dnia 18 grudnia 2003 r.). 

Plany te obejmują największą powierzchnię, w tym większość zwartej zabudowy wsi. Wymagają one 
zmiany w całości, w celu dostosowania do przepisów obowiązującej ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również z uwagi na konieczność uwzględnienia bieżących potrzeb 
mieszkańców, inwestorów i gminy. 

Pozostałe cztery plany miejscowe, w tym: 

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od 
drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki(uchwała nr XXXVI/260/2009 z dnia 
10 września 2009 r.), 

-Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice(uchwała nr X/85/2011 
z dnia 25 sierpnia 2011 r.), 

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chróścice-2(uchwała nr XXXVIII/380/2014 z dnia 
29 kwietnia 2014 r.), 

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4(uchwała nr XXV/194/2016 z dnia 
02 grudnia 2016 r.), 

są nieaktualne w części ze względu na upływ czasu, zmianę uwarunkowań prawnych, społeczno-
gospodarczych oraz potrzeb inwestorów, a także znaczne rozdrobnienie utrudniające prowadzenie spójnej 
polityki przestrzennej. Plany te wymagają zmiany w całości. 

Dodatkowo do sporządzanego nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki zostały złożone wnioski, których uwzględnienie zostało uznane za 
zasadne. 

Celem planu jest: 

-dostosowanie do wymogów obowiązujących przepisów prawa, 

-poprawa kompleksowości i spójności rozwiązań planistycznych w powiązaniu z sąsiednimi obszarami, 

-umożliwienie rozwoju obszaru oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 
między innymi w zakresie funkcji produkcyjno-usługowej oraz energetyki odnawialnej, 

-korekta układu komunikacyjnego obsługującego tereny zabudowy mieszkaniowej, 

-ochrona środowiska i ograniczenie możliwości niekontrolowanego zainwestowania terenów położonych 
w granicach Obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” oraz terenów szczególnego zagrożenia 
powodziowego. 

Przewidywane rozwiązania planistyczne będą możliwe do przyjęcia po uchwaleniu nowego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki. 
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Obszar objęty planem, wyznaczony na załączniku nr 1 do uchwały, ograniczony jest od południa, 
wschodu i zachodu przebiegiem granicy obrębu ewidencyjnego Chróścice, natomiast od północy granica 
przebiega poprzez tereny leśne, w dostosowaniu do granic działek, dróg leśnych i granic obowiązujących 
planów miejscowych. 

Z uwagi na powyższe okoliczności faktyczne i prawne, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chróścice-I” w granicach określonych 
na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały jest uzasadnione.
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Projekt 
 
z dnia  16 lipca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIII/    /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Dobrzeń Wielki I” 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dobrzeń 
Wielki - I”, zwanego dalej planem. 

2. Obszar objęty planem stanowi część obrębu Dobrzeń Wielki. 

3. Granice obszaru opracowania planu zostały wyznaczone na załączniku nr 1 do uchwały. Od strony 
wschodniej i zachodniej oraz częściowo od strony południowej granica obszaru opracowania planu przebiega 
wzdłuż granicy obrębu ewidencyjnego Dobrzeń Wielki. Od strony północnej przebieg granicy oznaczono 
szczegółowo na załączniku nr 2, natomiast od strony południowej przebieg granicy oznaczono szczegółowo na 
załączniku nr 3. 

4. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/    /2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 22 lipca 2021 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/    /2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 22 lipca 2021 r. 
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Projekt 
 
z dnia  15 lipca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIII/   /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dofinansowania na zadania ograniczenia niskiej 
emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach budynków wielorodzinnych w Gminie Dobrzeń Wielki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., - Prawo 
ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dobrzeń 
Wielki na realizację zadań służących ochronie środowiska, w szczególności w zakresie ograniczenie niskiej 
emisji w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 2. 1. Przyjmuje się „Regulamin określający zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowaniaz 
budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na zadania polegające, na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza 
poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalach mieszkalnych 
budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki” w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/248 /2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

Regulamin 

Regulamin określający zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Dobrzeń 
Wielki zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez trwałą zmianę 

istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalach mieszkalnych budynków 
wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dofinansowania z budżetu gminy Dobrzeń Wielki na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej wymianie źródeł 
ciepła zasilanych paliwem stałym lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Dobrzeń Wielki obejmujące: 

1) kryteria wyboru inwestycji do dofinasowania; 

2) tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania; 

3) sposób rozliczania dofinansowania. 

2. Podmiot ubiegający się o udzielenie dofinansowania na wymianę źródła ciepła, zobowiązany jest przed 
złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania, do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do 
stosowania się do jego postanowień. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dobrzeń Wielki; 

2) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dobrzeń Wielki; 

3) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dobrzeń Wielki; 

4) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), wstępujący 
o udzielenie dofinansowania; 

5) dofinansowanie - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy dotację celową w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), przeznaczoną na 
dofinansowanie realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza określonej w niniejszym Regulaminie; 

6) budynku - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny, budynek wielolokalowy, którego dotyczy 
przedsięwzięcie służący celom mieszkalnym, położony na terenie Gminy; 

7) umowie - rozumie się przez to umowę zawartą przez Gminę z wnioskodawcą, określającą szczegółowe 
warunki przyznania i rozliczenia dofinansowania; 

8) piecach i kotłach węglowych - rozumie się przez to zamontowane w budynku źródła ogrzewania w postaci 
pieców lub kotłów centralnego ogrzewania zasilane paliwem stałym, w szczególności: węglem, koksem, 
miałem, ekogroszkiem; 

9) kocioł zasilany paliwem gazowym - rozumie się kocioł zasilany gazem ziemnym lub gazem płynny 

(ciekłym) ze zbiornika naziemnego, podziemnego; 

10) systemie ogrzewania elektrycznego – rozumie się przez to: kotły zasilane prądem, grzejniki elektryczne, 
maty i kable grzejne, folie grzewcze, panele grzewcze na podczerwień, kominki elektryczne; 

11) przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne związane z ochroną powietrza, o którym 
mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska polegające na 
trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, poprzez wymianę w budynku pieca lub 
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kotła węglowego na kocioł centralnego ogrzewania zasilany gazem, prądem, olejem, energią: geotermalną, 
powietrza i wody, pelletem drzewnym, węglem kamiennym w formie groszku; 

12) dotychczasowym źródle ciepła – rozumie się przez to zamontowany w budynku przed złożeniem wniosku 
o udzielenie dofinansowania, piec lub kocioł węglowy; 

13) nowym źródle ciepła - rozumie się przez to źródło ciepła zasilane gazem, prądem, olejem, energią: 
geotermalną, powietrza i wody, pelletem drzewnym, węglem kamiennym w formie groszku; 

14) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 

Rozdział 2. 
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 3. Gmina Dobrzeń Wielki udziela dofinansowania z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów 
przedsięwzięć służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zamianie pieców i kotłów węglowych na 
nowe źródła ciepła zasilane gazem, prądem, energią: geotermalną, powietrza i wody, pelletem drzewnym, 
węglem kamiennym w formie groszku. 

§ 4. 1. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania na warunkach określonych 
w Regulaminie. 

2. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się Wnioskodawcy legitymujący się tytułem prawnym do 
budynku (do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym lub nieruchomości 
lokalowej w zabudowie wielorodzinnej) wynikającym z prawa własności. 

§ 5. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych 
źródeł ciepła (pieców lub kotłów węglowych). Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczna likwidacja 
pieców objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne pod 
warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym. 

§ 6. Dopuszcza się posiadanie w budynku jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek, dla 
którego nie wydano odpowiedniego atestu energetyczno - ekologicznego w klasie A lub równoważnej, pod 
warunkiem, iż urządzenie to nie dostarcza ciepła do systemu centralnego ogrzewania i nie wydziela ciepła. 

§ 7. 1. Dofinansowanie na przedsięwzięcie realizowane w danym budynku może być udzielona 
jednorazowo. 

2. O udzielenie dofinansowania można ubiegać się dla: 

1) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności w budynku wielorodzinnym; 

2) budynku wielorodzinnego, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródło ogrzewania, 
z zastrzeżeniem ust. 3 - 7; 

3. Wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania w przypadku, gdy ich 
członkowie korzystają z ciepła wytworzonego ze wspólnego źródła ogrzewania (dla pojedynczego budynku lub 
kilku budynków). 

4. W przypadku gdy w danym budynku funkcjonuje kilka niezależnych od siebie systemów ogrzewania, 
dofinansowanie może zostać przyznana na wymianę każdego kotła centralnego ogrzewania w każdym 
z funkcjonujących niezależnie od siebie systemów grzewczych w tym budynku. 

5. W przypadku gdy w danym budynku system centralnego ogrzewania oraz ogrzewania wody użytkowej 
obsługiwany jest przez dwa odrębne kotły, dofinansowanie może zostać przyznana wyłącznie na wymianę tych 
kotłów na jeden kocioł. W takim przypadku istniejące kotły węglowe powinny zostać zdemontowane, a nowo 
zamontowany kocioł powinien służyć jednoczesnej obsłudze centralnego ogrzewania i ogrzewania wody 
użytkowej. 

6. Dofinansowanie nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie, finansowanych lub 
dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł. 

7. Dofinasowania nie udziela się na budynki w budowie oraz wykorzystywane sezonowo, np. domki 
letniskowe. 

§ 8. Nowe źródła ciepła powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

1) muszą być urządzeniami fabrycznie nowymi (nieużywanymi) i zamontowanymi po raz pierwszy, 
posiadającymi atesty dopuszczające je do powszechnego użytku oraz co najmniej dwuletnią gwarancję; 
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2) muszą być jedynymi źródłami ciepła (urządzeniami grzewczymi centralnego ogrzewania) w danym 
budynku; 

3) moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło; 

4) powinny charakteryzować się sezonową sprawnością równą lub większą niż 89%. 

§ 9. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów: 

1) zakupu i montażu źródeł ciepła w nowo wybudowanych obiektach; 

2) opracowania projektu instalacji; 

3) koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Wnioskodawcę. 

Rozdział 3. 
Warunki udzielenia dofinansowania 

§ 10. 1. Dofinansowanie udzielane jest na dofinansowanie poniesionych przez Wnioskodawcę 
i udokumentowanych przez niego wydatków na zakup i montaż nowego źródła ciepła, przy spełnieniu 
warunków określonych w Regulaminie. 

2. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy. 

3. Koszty wymiany dotychczasowego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, poniesione przed zawarciem 
umowy nie podlegają dofinansowaniu. 

§ 11. Uzyskanie dofinansowania następuje po łącznie spełnionych warunkach wymienionych poniżej: 

1) Wnioskodawca korzysta dotychczas z pieca lub kotła węglowego; 

2) dotychczasowe źródło ciepła ulegnie trwałej likwidacji, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu; 

3) Wnioskodawca zakupi i zamontuje nowe źródło ciepła z zachowaniem warunków określonych 
w Regulaminie; 

4) przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Gminy Dobrzeń Wielki; 

5) przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodne z wymogami prawa, w tym budowlanego oraz posiada 
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgody; 

6) Wnioskodawca zachowa procedurę ubiegania się o dofinansowanie określone w Regulaminie. 

§ 12. 1. Dofinansowanie przyznawane będzie w wysokości 30% wydatków poniesionych na wymianę 
i montaż nowego źródła ciepła nie więcej jednak niż 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych). 

2. W przypadku zasilania przez jedną kotłownię całego budynku wielorodzinnego, limit kwoty 
dofinansowania dla takiej inwestycji określa się jako iloczyn liczby obsługiwanych lokali i kwoty 2000,00 zł 
(Wspólnota mieszkaniowa). 

3. Dotacja wypłacana będzie jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie przez 
Wnioskodawcę. 

4. Wypłata dofinansowania następuje po zakończeniu przedsięwzięcia, pod warunkiem zrealizowania 
przedsięwzięcia zgodnie z umową i Regulaminem oraz pod warunkiem złożenia rozliczenia dofinansowania, 
o którym mowa w § 23. 

§ 13. Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Dobrzeń Wielki 
w danym roku budżetowym. 

Rozdział 4. 
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania 

§ 14. 1. Dofinansowanie udzielane jest na wniosek. 

2. Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

3. Wnioski o udzielenie dofinansowanie składa się do Wójta Gminy w Biurze Podawczym Urzędu Gminy 
nie później niż do dnia 15 października w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o udzielenie 
dofinansowania (w roku, w którym ma być udzielone dofinansowanie). Wnioski złożone po tym terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 4. 
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4. Wójt Gminy może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjąć wniosek złożony po terminie, 
o którym mowa w ust. 3. 

5. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania zobowiązany jest do złożenia pisemnego 
wniosku o udzielenie dofinansowania, zgodnie ze wzorem tego wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do 
Regulaminu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do wniosku, określonymi w tym wzorze oraz 
w Regulaminie. 

6. Do wniosku o udzielenie dofinansowania należy załączyć następujące oświadczenia i kserokopie 
następujących dokumentów (oryginały do wglądu), z zastrzeżeniem ust. 7-9: 

1) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością zabudowaną budynkiem lub 
nieruchomością lokalową na cele budowlane, zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 
2 do Regulaminu; 

2) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej, o ile taka działalność jest prowadzona 
w budynku objętym wnioskiem o udzielenie dofinansowania; 

3) jeżeli wniosek o udzielenie dofinansowania złożył tylko jeden lub kilku ze współwłaścicieli – oświadczenie 
wszystkich pozostałych współwłaścicieli w sprawie wyrażenia zgody na wymianę źródła ciepła objętą 
wnioskiem o udzielenie dofinansowania; 

7. Instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą 
Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi normami oraz zaleceniami producenta. 

8. Zamontowane źródła ciepła muszą posiadać sezonową sprawność równą lub większą niż 89 %. 
Dokument potwierdzający wymaganą sprawność jest niezbędny do okazania jako załącznik do wniosku 
o wypłatę dofinansowania. 

9. W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo. 

10. W przypadku, gdy wniosek składa wspólnota mieszkaniowa, do wniosku należy załączyć uchwałę 
w sprawie powołania zarządu wspólnoty, uchwałę w sprawie zgody członków wspólnoty na realizację 
przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem liczby lokali objętych wspólnotą. 

11. W przypadku, gdy budynek stanowi przedmiot współwłasności, wniosek o udzielenie dofinasowania 
powinni złożyć wszyscy współwłaściciele budynku, w przypadku gdy wniosek składa jeden lub kilku ze 
współwłaścicieli do wniosku należy załączyć pisemne oświadczenie pozostałych współwłaścicieli w sprawie 
wyrażenia zgody na wymianę źródła ciepła i uzyskanie wnioskowanego dofinansowania. 

12. Wnioski o udzielenie dofinansowania, pod rygorem odmowy jej udzielenia, należy składać przed 
dokonaniem demontażu istniejącego pieca lub kotła węglowego oraz przed dokonaniem zakupu i montażu 
nowego źródła ciepła, który ma być objęty wnioskowanym dofinansowaniem. 

§ 15. 1. Wnioski o udzielenie dofinansowania podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymogów 
formalnych i merytorycznych wniosku określonych w Regulaminie. 

2. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie zespół weryfikacyjny powołany przez Wójta Gminy. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski 
niespełniające warunków formalnych określonych w Regulaminie (niekompletne), zostaną wezwani do ich 
uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nie uzupełnienia braków wniosku 
w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia. Ponowne ubieganie się 
o dofinansowanie wymaga złożenia nowego kompletnego wniosku. 

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie dofinansowania pod względem formalnym, 
upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy mogą dokonać kontroli sprawdzającej w formie oględzin z udziałem 
Wnioskodawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wnioskodawcy, celem potwierdzenia istnienia w budynku 
wskazanym we wniosku o udzielenie dofinansowania, źródła ciepła w postaci pieca lub kotła węglowego. 

Z kontroli, o której mowa w zdaniu pierwszym sporządza się pisemny protokół zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu wraz z dokumentacją fotograficzną, obrazującą dotychczasowe 
źródło ciepła, stanowiącą załącznik do tego protokołu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 4, 
pod rygorem negatywnego załatwienia wniosku o udzielnie dofinansowania. 
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§ 16. 1. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do czasu 
wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w danym roku budżetowym, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku wyczerpania środków finansowych w budżecie Gminy przeznaczonych na udzielenie 
dofinansowanie w danym roku kalendarzowym, niezrealizowane wnioski rozpatrywane będą w latach 
następnych, według kolejności ich złożenia. 

§ 17. 1. Wnioski o udzielenie dofinansowania rozpatruje Wójt Gminy, na podstawie zasad udzielania 
dofinansowania określonych w Regulaminie. 

2. Wójt Gminy może odmówić udzielenia dofinansowania w przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę 
warunków wymaganych dla udzielenia dofinansowania określonych w Regulaminie. 

§ 18. Udzielenie dofinansowania następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku o jej udzielenie pod 
względem formalnym i merytorycznym, w tym po potwierdzeniu istnienia w budynku objętym wnioskiem - 
pieca lub kotła węglowego, mającego podlegać wymianie na kocioł gazowy lub zasilany prądem, olejem, 
energią: geotermalną, powietrza i wody, pelletem drzewnym, węglem kamiennym w formie groszku, na 
podstawie umowy o udzielenie dofinansowania zawartej z Wnioskodawcą. 

§ 19. 1. Wójt zawiadamia Wnioskodawcę na piśmie o przyznaniu dofinansowania oraz o terminie i miejscu 
zawarcia (podpisania) umowy, powyższa informacja może zostać przekazana Wnioskodawcy telefonicznie lub 
mailem na kontaktowy numer telefonu lub adres mailowy podany przez Wnioskodawcę we wniosku. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie przystąpi do zawarcia umowy na podstawie zawiadomienia 
telefonicznie lub mailem, zawiadomienie w powyższym zakresie przekazywane jest Wnioskodawcy 
ponownie na piśmie. 

2. Nie przystąpienie przez Wnioskodawcę do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie uznaje 
się za rezygnację z dofinansowania, o ile przed upływem wskazanego terminu Wnioskodawca nie wystąpi do 
Wójta Gminy o zmianę tego terminu. 

§ 20. Wnioskodawca zawierając umowę z Gminą, zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia i jego 
rozliczenia w terminie i na zasadach określonych w umowie. 

§ 21. 1. Wnioskodawca, któremu przyznano i wypłacono dofinansowanie, zobowiązany jest do utrzymania 
przedsięwzięcia (nowego źródła ciepła objętego dofinansowaniem) oraz przestrzegania postanowień 
Regulaminu i umowy przez okres trwałości przedsięwzięcia, który wynosi 5 lat, licząc od dnia otrzymania 
dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli utrzymania przez Wnioskodawcę trwałości zrealizowanego 
przedsięwzięcia w czasie jego eksploatacji w okresie, o którym mowa w ust. 1, to jest w okresie 5 lat od daty 
wypłaty dofinansowania. Z kontroli sporządza się protokół wraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą 
utrzymanie trwałości przedsięwzięcia. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia Gminie możliwości przeprowadzenia kontroli 
utrzymania wymaganej trwałości przedsięwzięcia, o której mowa w ust. 2. 

§ 22. 1. Dofinansowanie przyznane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (w związku 
z nieruchomością wykorzystywaną do jej prowadzenia) stanowi pomoc de minimis, a udzielenie 
dofinansowania następuje na zasadach określonych w: 

1) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
Nr 352 z 24.12.2013 r.); 

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013, str. 9); 

3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A3FE0896-B6B1-467F-BFA8-27D0D83F19BC. Projekt Strona 5



2. Do wniosku o przyznanie dofinansowania, złożonego przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, należy dołączyć dokumenty, o których mowa 
w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), tj.: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach 
podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, 
z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

Rozdział 5. 
Sposób rozliczenia dofinansowania i warunki wypłaty dofinansowania 

§ 23. 1. Wypłata dofinansowania następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z Regulaminem 
i umową po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. 

2. Podstawą rozliczenia dofinansowania będzie wniosek o wypłatę dofinansowania złożony do Wójta 
Gminy przez Wnioskodawcę zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu, 
z zastrzeżeniem ust. 3 – 5. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć następujące 

dokumenty i oświadczenia: 

1) kserokopie faktury (faktur) VAT potwierdzających poniesienie kosztów na realizację przedsięwzięcia 
(kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła określonego w umowie zawartej z Wnioskodawcą) wraz 
z kserokopią potwierdzenia zapłaty należności wynikających z tej faktury (faktur); 

2) kserokopie protokołu odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony i podpisany przez 
wnioskodawcę i wykonawcę robót posiadającego odpowiednie uprawnienia, wraz z oświadczeniem 
uprawnionego instalatora o wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

3) kserokopie dokumentów technicznych potwierdzających, że zamontowane źródło ciepła charakteryzuje się 
sezonową sprawnością równą lub większą niż 89%; 

4) dokument lub oświadczenie o trwałym zlikwidowaniu w całym budynku dotychczasowego źródła ciepła 
(pieca lub kotła węglowego, ewentualnie kominka), w przypadku, gdy stanowił on likwidowane źródło 
ciepła. 

4. umowa z dostawcą gazu (w przypadku podłączenia kotłowni do sieci gazowej). 

5. Wnioskodawca przedkłada oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 4, do wglądu 
pracownika Urzędu Gminy, celem poświadczenia kserokopii tych dokumentów za zgodność z oryginałem lub 
przedstawia kserokopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

6. Faktura (faktury), o których mowa w ust. 3 pkt. 1 powinny być wystawione po zawarciu umowy 
o udzielenie dofinansowania ze wskazaniem Wnioskodawcy jako Nabywcy. 

§ 24. 1. Termin zakończenia przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, określonego 
w § 3 oraz złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania ustala się do dnia 30 listopada   roku, w którym 
została zawarta umowa o udzieleniu dofinansowania. 

2. Rozliczenie dofinansowania przez Gminę (wypłata dofinansowania) następuje w terminie do 30 dni od 
dnia złożenia kompletnego wniosku o rozliczenie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami 
potwierdzającymi realizację przedsięwzięcia zgodnie z Regulaminem, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Przed wypłatą dofinansowania przeprowadzana jest kontrola w formie oględzin z udziałem 
Wnioskodawcy w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania przedsięwzięcia. Z przeprowadzonej 
kontroli sporządza się protokół zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu wraz 
z dokumentacją fotograficzną. 
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4. Wniosek o wypłatę dofinansowania wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do 
wypłaty dofinansowania. 

5. Jeżeli Wnioskodawca nie zrealizuje przedsięwzięcia w wyznaczonym w umowie terminie lub w tym 
terminie nie dokona rozliczenia kosztów przedsięwzięcia, nie otrzyma dofinansowania. 

§ 25. Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami według stawki jak dla zaległości podatkowych, 
liczonymi za okres od dnia przekazania dofinansowania do dnia jej zwrotu. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu 

-Wzór – 

Dobrzeń Wielki, .......................................... 

Wnioskodawca/Wnioskodawcy:       (data) 

............................................................ 

............................................................ 

.....................................................…... 

............................................................ 

(imię, nazwisko, adres i telefon) 

W N I O S E K 

o udzielenie dofinansowania 

Zwracam się o udzielenie dofinansowania na wymianę źródła ciepła zasilanego węglem, zlokalizowanego 
w lokalu mieszkalnym/budynku wielorodzinnym położonym na terenie nieruchomości stanowiącej działkę 
nr..........................zlokalizowaną pod adresem: ....................................................... w Gminie Dobrzeń 
Wielki, oraz oświadczam, co następuje: 

1) Dotychczas użytkowane źródło ciepła: 

** piec/piece węglowy/e 

** kocioł centralnego ogrzewania zasilany węglem 

2) Planowane nowe źródło ciepła (opis): 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

3) Planowany termin rozpoczęcia prac: ..................................................................................... 

4) Liczba lokali mieszkalnych (w budynku wielorodzinnym), których dotyczy 

realizacja wymiany źródła ciepła ……………………………………………. 

5) Łączna powierzchnia użytkowa w m2 lokali w budynku wielorodzinnym, których dotyczy realizacja 
wymiany źródła ciepła ……………………… 

7) Czy dla lokali w budynku wielorodzinnym, w związku z realizacją wymiany źródła ciepła, było wykonane 
nowe przyłącze do sieci gazowej tak /nie* 

Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że: 

1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z niniejszym wnioskiem oraz umową 
o dofinansowanie objętą tym wnioskiem; 

2) zapoznał się z treścią Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowania 
z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza 
poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalach 
mieszkalnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki i akceptuje 
jego warunki. 

____________________ 

* Niepotrzebne skreślić 

** Odpowiednie zakreślić 
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Do wniosku załączam: 

1) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania budynkiem/nieruchomością lokalową na cele 

budowlane (oryginał) – załącznik nr 2 do regulaminu; 

2) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej*; 

3) zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na zmianę ogrzewania*; 

7) inne ………………….……………………………………………………………………………... 

____________________ 

* - Niepotrzebne skreślić         
   

(podpis Wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu 

-Wzór - 

Wnioskodawca/Wnioskodawcy: 

…………………….……..………… 

…………………………………….. 

…………………..………………… 

…………………………………….. 

(imię, nazwisko, adres i telefon) 

OŚWIADCZENIE 

O POSIADANIU PRAWA DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ LOKALOWĄ LUB NIERUCHOMOŚCIĄ W FORMIE ZABUDOWY 
WIELORODZINNEJ NA CELE BUDOWLANE 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że posiadam tytuł prawny do lokalu  w budynku 
wielorodzinnym (do nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym) objętego wnioskiem 
o udzieleni dofinansowania (adres, nr. działki) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wnioskiem o udzielenie dofinansowania. 

Tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną nieruchomością na cele budowlane: 
(przykładowo: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................... 

Data oraz czytelny podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców 

lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu 

__________________ 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu 

- Wzór - 

PROTOKÓŁ 

komisyjnego potwierdzenia istnienia źródła ciepła w postaci pieca lub kotła węglowego 

Sporządzony w dniu ....................................................... 

przez pracowników Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki: 

1) ..............................................................................................., 

2) ..............................................................................................., 

3) ................................................................................................ 

przy udziale Wnioskodawcy: 

1) ................................................................................................, 

2) ................................................................................................. 

Ustalenia: 

W lokalu mieszkalnym/budynku wielorodzinnym położonym pod adresem: …………………. 

.................................................................………………………………………..……………… 

stanowiącym własność ………………………………………........................................................... 

potwierdza się/nie potwierdza się* 

istnienie/funkcjonowanie w budynku/lokalu pod adresem jak wyżej źródło ciepła w postaci pieca 

węglowego/piecy węglowych* lub kotła centralnego ogrzewania zasilanego węglem*. 

Załącznik: 

dokumentacja fotograficzna w postaci ….. zdjęć. 

KOMISJA      WNIOSKODAWCA 

Imię, nazwisko, podpis    Imię, nazwisko, podpis 

1. ................................................................... 1. ......................................................................... 

2. ................................................................... 2. ......................................................................... 

3. ................................................................... 3. ......................................................................... 

Wykonano w 2 oryginalnych egzemplarzach: 

1) egz. a/a  2) egz. Wnioskodawca 

__________________ 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu 

- Wzór - 

Dobrzeń Wielki, .......................................... 

Wnioskodawca/Wnioskodawcy:       (data) 

............................................................ 

............................................................ 

.....................................................…... 

(imię, nazwisko, adres i telefon) 

W N I O S E K 

o wypłatę dofinasowania 

Zwracam się o wypłatę dofinansowania na wymianę pieca/kotła* węglowego na nowy kocioł 
zasilany 

…………………………………………………………………zgodnie z umową o dofinansowanie 

Nr ................................................................ z dnia.................................... . 

Do wniosku załączam następujące dokumenty (oryginały lub kopie tych dokumentów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem)*: 

1) fakturę (faktury) VAT potwierdzająca poniesienie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła 
wystawioną  na Wnioskodawcę wraz z kserokopią potwierdzenia zapłaty należności wynikających z tej 
faktury; 

2) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony i podpisany przez Wnioskodawcę 
i wykonawcę robót posiadającego odpowiednie uprawnienia, wraz z oświadczeniem uprawnionego 
instalatora o wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

3) dokumenty techniczne potwierdzające, że zamontowane źródło ciepła charakteryzuje się sezonową 
sprawnością równą lub większą niż 89%; 

4) dokument lub oświadczenie o trwałym zlikwidowaniu w całym budynku dotychczasowego źródła ciepła 
(pieca lub kotła węglowego, ewentualnie kominka), w przypadku, gdy stanowił on likwidowane źródło 
ciepła; 

5) umowa z dostawcą gazu (w przypadku podłączenia kotłowni do sieci gazowej). 

5) inne ....................................................................................................................................................... 

..................................................................... 

(podpis Wnioskodawcy) 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 

Do Regulaminu 

- Wzór - 

PROTOKÓŁ 

komisyjnego potwierdzenia montażu 

……………………………………………………………………………… 

(rodzaj zamontowanego źródła ciepła) 

Sporządzony w dniu ....................................................... przez pracowników Urzędu Gminy 
Dobrzeń Wieki: 

1) ..............................................................................................., 

2) ..............................................................................................., 

3) ................................................................................................ 

przy udziale Wnioskodawcy: 

1) ................................................................................................, 

2) ................................................................................................. 

Potwierdza się/nie potwierdza się*, że w budynku/lokalu mieszkalnym pod adresem: 

……………………………………….................................................…………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………...... 

zamontowano nowe źródło ciepła w postaci ……………………………………………………........ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Załącznik: 

dokumentacja fotograficzna w postaci ….. zdjęć. 

KOMISJA      WNIOSKODAWCA 

Imię, nazwisko, podpis    Imię, nazwisko, podpis 

1. ................................................................... 1. ......................................................................... 

2. ................................................................... 2. ......................................................................... 

3. ................................................................... 3. ......................................................................... 

Wykonano w 2 oryginalnych egzemplarzach: 

1) egz. a/a 

2) egz. Wnioskodawca
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Uzasadnienie 

Właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych są wykluczeni z ubiegania się o pomoc finansową 
zprogramów ogólnokrajowych, takich jak: Program Priorytetowy „Czyste powietrze” oraz Programu „STOP 
SMOG”. O dofinansowanie z wyżej wymienionych programów mogą się ubiegać jedynie właściciele 
budynków jednorodzinnych. 

Projekt uchwały przedłożono Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Projekt 
 
z dnia  14 lipca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIII/   /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania 
wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020r. poz. 1378) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679), Rada Gminy Dobrzeń Wielki, uchwala co następuje: 

§ 1. W postanowieniu § 2 uchwały nr XXXII/243/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 
2021r. w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej uchyla się wyrazy: „z mocą obowiązującą od dnia 
lipca 2021r.”. 

§ 2. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  15 lipca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIII/  .................. /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji 

Na podstawie art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713,zm. 
poz. 1378; z 2021r. poz. 1033) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 
z 2018r. poz.870) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej przy istniejącym  przejściu dla 
pieszych usytuowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 - na ul. Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim 
w pobliżu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 lipca 2021r., uznaje się petycję za uzasadnioną. 

§ 2. Sprawa będąca przedmiotem petycji zostanie przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 
z wnioskiem o pozytywne rozpatrzenie, wraz z deklaracją Gminy dotyczącą zawarcia porozumienia w sprawie 
udziału Gminy w realizacji tego przedsięwzięcia. 

§ 3. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki zawiadomi osoby, które wniosły petycję, o sposobie 
załatwienia petycji, przesyłając niniejszą uchwałę. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
 

Roman Kołbuc 
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Uzasadnienie 

W dniu 29 czerwca 2021r. wpłynęła do Rady Gminy Dobrzeń Wielki petycja w sprawie montażu 
sygnalizacji świetlnej przy istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 - na ul. 
Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim, w pobliżu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Petycję podpisało 
407 osób – nauczycieli oraz rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół. W uzasadnieni petycji 
podano m.in., że droga nr 454 należy do najbardziej obciążonych ruchem dróg na terenie Opolszczyzny, 
a przejście dla pieszych przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim służy nie tylko młodzieży szkolnej 
i pracownikom szkoły, ale wszystkim mieszkańcom w drodze do pobliskiego przystanku  PKS, do  kościoła, 
na cmentarz czy do pobliskich sklepów. Obowiązujące w rejonie przejścia dla pieszych ograniczenie 
prędkości do 40 km/godz. nie jest respektowane przez wszystkich kierowców, co stwarza duże zagrożenie 
dla bezpieczeństwa pieszych. W ostatnim czasie (6.06.2021r.) doszło do potrącenia uczennicy znajdującej 
się na przejściu dla pieszych. W celu uniknięcia kolejnych tragicznych zdarzeń w tym miejscu, konieczne 
jest podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Składający petycje zaproponowali, aby 
oprócz montaży sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych  rozważyć np. wprowadzenie 
odcinkowego pomiaru prędkości. 

Petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki (dalej: 
Komisja) w dniu 5 lipca 2021r. Jednocześnie z petycją Komisja rozpatrywała wniosek Rady Sołeckiej 
w Dobrzeniu Wielkim w tej samej sprawie. 

Komisja, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego, uznała 
petycję za uzasadnioną i rekomendując wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, zwróciła 
się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z prośbą o interwencję w tej sprawie w  Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Opolu. 

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy postanowiła uznać petycję za uzasadnioną i postanowiła 
załatwić petycję zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
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