
UCHWAŁA NR XXV/226/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2022 poz. 559 ze zm.), oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żyrzyn określa: 

1) planowane dochody budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe; 

2) planowane wydatki budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

budżetowej, z wyodrębnieniem: 

a) wydatków bieżących, w szczególności: 

- wydatki jednostek budżetowych, w tym w rozbiciu na wynagrodzenia i składniki 

naliczane od wynagrodzeń oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 

- dotacje na zadania bieżące, 

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 

i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej 

z realizacją zadań gminy, 

- wydatki związane z udzieleniem poręczeń i gwarancji, 

- wydatki na obsługę długu, 

b) wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków 

na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych 

zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań 

gminy; 

3) kwotę planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia lub planowanej nadwyżki wraz 

z przeznaczeniem; 

4) kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu według ich źródeł; 

5) limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; 

6) wysokość rezerw; 

7) dochody i wydatki związane z realizacją: 

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, 

b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego, 

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

d) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym, 

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 



f) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 

g) wydatki na realizację lokalnej między sektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym 

skutkom spożywania alkoholu, 

h) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 

i) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, 

j) dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi; 

8) kwoty dotacji udzielonych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów 

publicznych, jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji 

przedmiotowych, podmiotowych i celowych; 

9) plan dochodów i wydatków rachunku wyodrębnionego jednostek budżetowych o których jest 

mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; 

10) wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. 

§ 2. 

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żyrzyn może zawierać: 

1) upoważnienia dla Wójta Gminy Żyrzyn; 

2) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Do projektu uchwały budżetowej Gminy Żyrzyn załącza się uzasadnienie obejmujące informację 

opisową planowanych kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. 

§ 4. 

Opracowany projekt uchwały budżetowej Gminy Żyrzyn wraz z załącznikami i uzasadnieniem 

Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

§ 5. 

Określa się następujące terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej: 

1) Przewodniczący Rady Gminy, po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami 

informacyjnymi w terminie 5 dni kieruje go do zaopiniowania komisjom Rady; 

2) komisje Rady w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania odbywają posiedzenia, na których 

formują na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej; 

3) komisje Rady proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku 

przewidzianego w projekcie, zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania; 

4) opinie komisji Rady kierowane są do komisji właściwej do spraw budżetu, która w terminie 

7 dni od dnia ich otrzymania formuje na piśmie ostateczną opinię o projekcie uchwały 

budżetowej i przedkłada ją Wójtowi Gminy; 

5) Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią komisji właściwej do spraw budżetu, w terminie 5 dni 

od dnia jej otrzymania może dokonać zmian w projekcie uchwały budżetowej, o których 

informuje Radę; 



6) Wójt Gminy może dokonywać zmian w projekcie budżetu, wynikających ze zmian 

planowanych kwot subwencji, dotacji otrzymywanych z budżetu państwa lub z innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zmian, o których informuje Radę. 

§ 6. 

Wójt Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada Radzie Gminy projekt planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury oraz wykaz mienia komunalnego przeznaczonego 

do sprzedaży w roku budżetowym. 

§ 7. 

Traci moc uchwała nr III/10/2010 z 28 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


