
UCHWAŁA NR XIV/107/2016 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 rok. 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy, działając na wniosek 

Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej 

i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr X/60/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 

2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) w związku ze zmniejszeniem się planowanych dochodów o kwotę 117.890,00 zł, tj. z kwoty 

27.533.895,97 zł do kwoty 27.416.005,97 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 21.039.747,23 zł 

i dochodów majątkowych w kwocie 6.376.258,74 zł, zmienia się § 1 uchwały nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 27.416.005,97 zł z tego: dochody 

bieżące w kwocie 21.039.747,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.376.258,74 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 1, w tym: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 

ustawami w kwocie 5.048.441,23 zł; 

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.900,00 zł; 

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00 zł; 

4) dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 650.000,00 zł.”; 

2) 2) w związku ze zmniejszeniem się planowanych wydatków o kwotę 317.890,00 zł, tj. z kwoty 

22.721.491,97 zł do kwoty 22.403.601,97 zł, z tego wydatków bieżących w kwocie 19.041.007,97 zł 

i wydatków majątkowych w kwocie 3.362.594,00 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 22.403.601,97 zł z tego: 

wydatki bieżące w kwocie 19.041.007,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.362.594,00 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2, w tym: 

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 

w kwocie 5.048.441,23 zł; 

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 106.900,00 zł; 

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

2.000,00 zł; 

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 38.000,00 zł; 

5) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 650.000,00 zł.”; 

3) zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 200.000,00 zł. 

2. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 5.212.404,00 zł. 

3. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj przychodu i rozchodu 

zestawione zostały w załączniku Nr 3. 

4. Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 5.012.404,00 zł przeznacza się na: 



- przelew środków na lokaty - 4.000.000,00 zł; 

- spłatę zaciągniętej pożyczki i kredytu - 1.012.404,00 zł.”; 

4) w § 4 pkt 1 kwotę 20.847,00 zł zastępuje się kwotą 62.384,74 zł; 

5) w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1-4 niniejszej uchwały w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, 

Nr 4, Nr 5 i Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, 

Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Gmina Żyrzyn

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 
XIV/107/2016 Rady Gminy 
Żyrzyn z dnia 17 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PRZYCHODACH  I  ROZCHODACH  W  UJĘCIU KLASYFIKACJI ZESTAWIENIE ZMIAN W PRZYCHODACH  I  ROZCHODACH  W  UJĘCIU KLASYFIKACJI 
BUDŻETOWEJ 

Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianie

Przychody razem: 400 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00

§ 952 400 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
400 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00O Zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska w Lublinie

Rozchody razem: 5 212 404,00 0,00 0,00 5 212 404,00

§ 992 1 212 404,00 0,00 0,00 1 212 404,00Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
1 137 904,00 0,00 0,00 1 137 904,00O Spłata kredytu zaciągniętego na wykup wierzytelności związanych z 

realizacja zadania pn.:Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w 
Żyrzynie"

74 500,00 0,00 0,00 74 500,00O Spłata pożyczki WFOŚ

§ 994 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00Przelewy na rachunki lokat
4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00UG Przelew środkow na lokaty

DELFIN s.c. tel. (071) 311 70 41



 

 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/107/2016 

 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 

W 2016 ROKU 

 

Dział Rozdział Treść 

Kwota dotacji 
(zł) 

W tym: 

Inwestycyjne 
(zł) przedmiotowej podmiotowej celowej 

1 2 3 4 5 6 7 

Jednostki  sektora finansów publicznych 0,00 206.000,00 976.458,00 801.458,00 

600 60004 

Dotacja dla Miasta Puławy na 

realizację powierzonego zadania  

w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego 

  175.000,00  

600 60014 

Dotacja dla powiatu na wykonanie 

przebudowy drogi powiatowej Nr 

2500L od drogi krajowe 17 do m. 

Baranów – wkład finansowy 

  371.304,00 371.304,00 

600 60014 

Dotacja dla powiatu do 

przebudowy dróg powiatowych – 

wkład finansowy 

  308.696,00 308.696,00 

600 60014 

Dotacja dla powiatu na wykonanie 

chodnika przy drodze powiatowej 

w Osinach – wkład finansowy 

  100.000,00 100.000,00 

600 60014 

Dotacja dla powiatu na 

opracowanie dokumentacji na 

przebudowę drogi powiatowej 

2506L Osiny – droga krajowa Nr 

17 – wkład rzeczowy 

  17.958,00 17.958,00 

851 85111 

Dotacja dla powiatu na 

doposażenie Oddziału 

Noworodków SPZOZ w 

Puławach 

  3.500,00 3.500,00 

921 92116 Dotacja dla Gminnej Biblioteki  206.000,00   

Jednostki nie należące do sektora finansów 

publicznych 
14.300,00 0,00 380.000,00 320.000,00 

851 85153 

Dotacja  na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Narkomanii 

  2.000,00  

851 85154 

Dotacja na realizację Gminnego 

Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 - 2.000,00  

854 85415 
Dotacja do stypendium „Dyplom 

z marzeń” 
 - 5.000,00  

900 90001 

Dotacja do przyłączy 

kanalizacyjnych zgodnie z 

uchwałą Rady Gminy Żyrzyn  Nr 

IV/17/2015 z dnia 12 marca 

2015r. 

  320.000,00 320.000,00 

900 90001 

Dotacja dla Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji „Wodociągi 

Puławskie” sp. z o.o.  w Puławach 

do 1m
3 
 ścieków dla odbiorców 

miejscowości Osiny i Wola 

Osińska 

14.300,00    



926 92605 
Dotacja  na upowszechnianie 

sportu 
 - 51.000,00  

Ogółem 14.300,00 206.000,00 1.356.458,00 1.121.458,00 

 



Załącznik Nr 5 do Uchwały  Nr

XIV/107/2016 Rady  Gminy Żyrzyn

z dnia 17 sierpnia 2016r

Symbol Nazwa Plan po zmianach 2016

kol. 1 kol. 2 kol. 3

Wydatki razem 3 362 594,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 332 360,00

Zabezpieczenie wkładu własnego  w realizacji projektu " Międzygminny system 50 000,00
wodno-ściekowy" w ramach Aglomeracji Puławy  -  wniesienie  udziałów  do spółki
komunalnej  Miasto Puławy

Przebudowa sieci wodociągowej w Kotlinach 118 422,00

Modernizacja stawów z przeznaczeniem na zbiornik przeciwpożarowy i rekreację 17 606,00
w Skrudkach

Przebudowa sieci wodociągowych w Żyrzynie 137 961,00

Rozbudowa wodociągu w Osinach 8 371,00

Dział 600 Transport i łączność 1 651 554,00

Budowa drogi w Cezarynie 7 501,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 107462L w miejscowości Bałtów 389 187,00

Budowa drogi w m. Borysów 165 000,00

Wykonanie projektu budowy drogi obok starorzecza w Kośminie 3 000,00

Ułożenie warstwy asfaltowej na drodze betonowej w Parafiance 61 000,00

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej 2506L Osiny - droga 17 958,00
krajowa Nr 17 na odcinku 0+635,00 do km 3+082,00 w miejscowości Osiny (gm.
Żyrzyn)

Dotacja na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2500L od drogi krajowej 371 304,00
17 do m. Baranów

Budowa drogi  gminnej w Osinach od p. Krasuckiego w kierunku drogi 105 000,00
wojewódzkiej i do osiedla ZDUNG

Przebudowa drogi gminnej 107458L na odcinku 0+008,00 do km 1+556,50 ciąg 7 380,00
ulic Zielona i Ogrodowa w miejscowości Żyrzyn

Budowa drogi gminnej do "gajówki" w Jaworowie 7 800,00

Przebudowa i modernizacja drogi do Kolonia Wilczanka 13 728,00

Przebudowa drogi gminnej 107446L Cezaryn - kolonia Kosmin w gminie Żyrzyn 6 000,00
na odcinku 0+015,00 do km 1+500,00

Budowa drogi obok szkoły i dojazdu do remizy w Skrudkach 25 000,00

Dokumentacja techniczna na budowe drogi ul. Plebańska w Żyrzynie - etap II 8 000,00

Dotacja do dróg powiatowych 308 696,00

Ułożenie warstwy asfaltowej na drodze w Strzyżowicach 50 000,00

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi od drogi krajowej nr 17 do m. 5 000,00
Kośmin

Dotacja dla powiatu do budowy chodnika przy drodze powiatowej w Osinach 100 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej (plan rewitalizacji, projekty techniczne, 50 000,00
strategia)

Zakup gruntów pod drogi w Kośminie i w Żyrzynie 9 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 222 179,00

Zakup motopompy M 16/8 dla OSP Skrudki 20 000,00

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bałtów 200 000,00

Opracowanie dokumentacji na realizację projektu "Zabezpieczenie 2 179,00
przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup
samochodów ratowniczo- gasniczych dla OSP"

Dział 851 Ochrona zdrowia 3 500,00



kol. 1 kol. 2 kol. 3

Dotacja dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na doposażenie Oddziału 3 500,00
Noworodków SPZOZ w Puławch

Dział 852 Pomoc społeczna 150 000,00

Adaptacja obiektów po zespole szkół w Żyrzynie na potrzeby Domu Pomocy 150 000,00
Społecznej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 538 200,00

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zagrodach 35 000,00

Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych 320 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego w Żyrzynie 100 000,00

Wydatki związane z projektem "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż 22 878,05
kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"

Wydatki związane z projektem "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż 17 621,95
kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"

Wydatki związane z projektem "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż 19 142,27
instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła"

Wydatki związane z projektem "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż 23 557,73
instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48 956,00

Modernizacja  łazieneki  przy świetlicy wiejskiej w  Woli Osińskiej 21 206,00

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żerdzi 21 750,00

Wydatki związane z realizacja projektu "Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości 6 000,00
usług kulturalnych mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Puławy"

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 356 845,00

Budowa hali sportowej 356 845,00



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/107/2016

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota

600 60016 Modernizacja drogi gminnej 17 000,00 zł      

600 60016 Remont dróg gminnych 2 809,00 zł        

Budowa drogi 10 000,00 zł      

Remonty dróg gminnych 6 289,89 zł        

921 92109 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 000,00 zł        

600 60016 Cezaryn Budowa drogi gminnej 7 500,97 zł        

600 60016 Budowa drogi do "gajówki" 7 800,00 zł        

921 92109 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 033,19 zł        

010 01010 Kotliny Wymiana  wodociągu 14 422,00 zł      

600 60016
Wykonanie projektu drogi obok 

starorzecza
3 000,00 zł        

600 60016 Remont dróg gruntowych 13 450,01 zł      

600 60016 Osiny
Budowa drogi od p. Krasuckiego 

w kierunku drogi wojewódzkiej
28 961,29 zł      

600 60016
Ułożenie warsty asfaltowej na 

drodze betonowej
6 000,00 zł        

600 60016 Remont dróg gminnych 6 192,00 zł        

010 01095 Skrudki

Modernizacja stawów z 

przeznaczeniem na zbiornik 

przeciwpożarowy i rekreację

13 206,00 zł      

600 60016 Strzyżowice
Ułożenie warstwy asfaltowej na 

drodze w Strzyżowicach
13 524,92 zł      

600 60016 Wilczanka
Przebudowa i modernizacja drogi 

do kolonii Wilczanka
13 727,65 zł      

921 92109 Wola Osińska Budowa łazienek przy świetlicy 17 405,74 zł      

900 90015 Zagrody Budowa oświetlenia ulicznego 17 724,31 zł      

921 92109 Żerdź Modernizacja świetlicy wiejskiej 21 749,93 zł      

600 60016 Żyrzyn Przebudowa ulicy Zielonej 28 961,00 zł      

251 757,90 zł   Ogółem

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE 

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Bałtów

600 60016
Borysów

Jaworów

Kośmin

Parafianka


