
ZARZĄDZENIE NR  88 /2021 

WÓJTA GMINY ŻARNÓW 

z dnia  12  listopada 2021 r. 

 

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2022 r. 

 

       Na podstawie art.  233 pkt. 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),  Wójt Gminy Żarnów,  

 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 

Opracowuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2022 r. wraz                                  

z objaśnieniami  i uzasadnieniem, stanowiącymi załącznik do zarządzenia.  

 

§ 2 

 

Projekt,  o którym mowa w § 1 przedkłada się: 

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie 

Tryb, celem zaopiniowania. 

2. Radzie Gminy Żarnów. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  

do Zarządzenia Nr  88  /2021 

Wójta Gminy Żarnów 

z dnia 12  listopada 2021 r. 

 

Uchwała Nr …… 

 Rady Gminy Żarnów 

z dnia …………… 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2022 r. 

 

       Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                               

o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy  Dz. U. z 2021 r poz. 1372, ze zm.) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art. 

258  oraz art. 264  ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst  

jednolity ustawy Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Żarnów, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  31 172 925,38 zł, w tym  dochody 

bieżące                  w kwocie 27 670 347,66 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie  3 

502 577,72 zł zgodnie               z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 33 668 971,15 zł, w tym wydatki 

bieżące                    w kwocie 27 649 164,13 zł oraz wydatki majątkowe w 

kwocie  6 019 807,02 zł zgodnie                       z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

W ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecanych ustawami                  

w wysokości  5 196 187,00 zł,  zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do  niniejszej uchwały. 

 

§ 4 



Tworzy  się   rezerwę  ogólną  w wysokości 150 000,00 zł oraz rezerwę celową w 

kwocie 100 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. 

 

§ 5 

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 przeznacza się na 

finansowanie wydatków majątkowych kwotę  6 019 807,02 zł na zadania                           

planowane do realizacji w 2022 r. wyszczególnione w załączniku nr 3 

 

§ 6 

Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków,                            

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości          

855 929,98 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.  

 

§ 7 

Deficyt budżetowy wynosi  2 496 045,77 zł. zostanie  pokryty  przychodami  pochodzącymi              

z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 496 045,77 zł.  

 

§ 8 

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 755 537,57 zł, zgodnie                                

z załącznikiem  nr 5 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 259 491,80 zł., 

zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

§  9 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie                                   

4 165 537,57 zł. w tym odsetki 410 000,00 zł.  na: 

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego                           

1 020 000 zł, w tym odsetki 20 000,00 zł. 

2) sfinansowanie planowanego deficytu, 2 496 045,72 zł..: 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek  i  kredytów 259 491,80 zł.  

łącznie poz. 2-3  3 145 537,57 zł. w tym odsetki 390 000,00 zł.  

 

§ 10 



Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w zakresie 

zwalczania narkomanii, oraz zadań określonych w gminnym programie profilaktyki                         

i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł. Plan dochodów                     

i wydatków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 11 

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska                              

w wysokości  10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

§ 12 

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie              

1 009 000,00 zł. i wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                         

w kwocie 1 009 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr  9 do niniejszej uchwały. 

 

§ 13 

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora 

finansów publicznych w wysokości 266 348,00 zł zgodnie  z załącznikiem nr 10 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 14 

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora 

finansów publicznych w wysokości  876 000,00 zł zgodnie  z załącznikiem nr 11 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 15 

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 578 538,35 zł. do dyspozycji sołectw, zgodnie                            

z załącznikiem nr 12 ustalonym w podziale na poszczególne sołectwa oraz załącznikiem            

nr 13 ustalonym według klasyfikacji budżetowej . 

 



§ 16 

Plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom 

samorządu terytorialnego  wynosi 23 888,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do 

niniejszej uchwały.                                                         

 
 

                                                                      § 17 

Upoważnia się Wójta Gminy do : 

1) dokonywania zmian w planie wydatko w biez ących z wyłączeniem przeniesien  

miedzy działami; 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami                               

w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania; 

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 

europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,  

-  zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 

europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie 

pogorszą wyniku budżetu 

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;  

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których, realizacja w roku budżetowymi                       

i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy                       

i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy; 

5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań                        

z tytułu umów, których, realizacja w roku budżetowymi i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające 

płatności wykraczają po za rok budżetowy; 

6)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do 

wysokości limitów zobowiązań określonych na 2022 r.; 

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych  w  innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 

 



§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów. 

 

§ 19 

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

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


