
 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIV/192/2016 

RADY GMINY BROCHÓW 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, 

art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:  

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 16.916.878,00zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 16.546.878,00zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie: 370.000,00zł, 

- zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 16.540.878,00zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 14.968.017,00zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.572.861,00zł, 

- zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 376.000,00zł, 

z przeznaczeniem na: 

1) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie - 280.000,00zł, 

2) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie - 96.000,00zł, 

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 376.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00zł. 

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00zł. 

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  

50.000,00 zł. 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
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§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

70.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w kwocie 70.000,00zł. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 

w kwocie 3.000,00zł. 

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 

495.000,00zł oraz wydatki w kwocie 554.800,00zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

4. Ustala się dochody w kwocie 38.000,00zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

naturalnego oraz wydatki w kwocie 38.000,00zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla: 

1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, z tytułu dopłaty do wody w kwocie 

150.000,00zł 

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

2. Dotacje podmiotowe dla: 

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 100.000,00zł 

2) Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie w kwocie 90.000,00zł, 

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie 

załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej 

uchwały. 

§ 10. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nie objęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej 

Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Upoważnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

do wysokości 600.000,00zł, 

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości 

wprowadzania nowych zadań  i rezygnacji z zadań przyjętych, 

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Tomasz Staszewski 
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