
U C H W A Ł A   Nr  XIX/123/2012
Rady Gminy Brochów z dnia 23 października  2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2012 Nr XI/71/2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 

211,art. 212, art 217 ust. 1, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1204)  Rada Gminy Brochów 
uchwala, co  następuje:

§ 1
   W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów  na rok 2012 Nr XI/ 71/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 

28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę  306 790,20 zł. Plan dochodów budżetu  Gminy Brochów  ogółem 

wynosi 13 375 298,09 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36 790,20 zł , tj. do  kwoty 11 583 755,09 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o 270 000 zł i wynoszą 1 791 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 315 290,20  zł i zmniejsza się o 8 500,00 zł. Plan wydatków 

budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi  12 705 940,36 zł.

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  45 290,20 zł i zmniejsza się o 8 500,0 zł , tj. do  10 353 532,64 zł.

2) wydatki majątkowe  zwiększa się o 270 000 zł i  wynoszą   2 352 407,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 

2012 rok.

3.Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących , zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 

2012 r.

4.  Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały , 

zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2012 r.

5.  Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

zmianiający załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 r. 

   § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje  w roku budżetowym 2012.

2.Uchwała podlega ogłoszeniu.                          
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Brochów
                                                                                             /-/ Piotr Szymański



                                                               U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIX/123/2012 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 23 października 2012 
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2012 Nr XI/71/2011  :

1) Dochody:
 Dz.010, rozdz. 01095 : zwiększenie planu po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu dotacji 
na zadanie zlecone bież. dotyczące  zwrotu cz. podatku akcyzowego zawartego w cenie  paliwa 
wykorzystywanego do produkcji rolnej za drugi okres płatniczy/ pismo FIN-1.3011.71.2012.010 
z 17.10.2012 – kwota 36 190,20 zł ; 

Dz. 600,rozdz. 60078 dotyczy wprowadzenia do  planu dotacji  ze środków  Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji  na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi  gminnej  w m. 
Tułowice” w stanie po powodzi / promesa  Ministerstwa  Administracji i Cyfryzacji  Nr 
BUSKŻ.5900-3-8/2012 z dn.12.10. 2012/ – kwota  270 000,00 zł. /wpływy majątkowe /.

Dz.854,rozdz.85415  uzupełnienie  planu na zadania własne bież. w zakresie dofinansowania 
zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - 
"Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem  MUW Nr FIN-I.30111.54.2012.854 z dn. 2012-10-16
o kwotę 600 zł.
 
Łącznie zwiększenie o kwotę 306 790,20 zł  do kwoty ogółem dochody 13 375 298,09 zł , w 
tym bieżące po zmianach 11 583 755,09  i majątkowe zwiększenie o 270 tys. zł tj. do kwoty 
1 791 543,00 zł , zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2)  Wydatki   :  

 Dz.010, rozdz. 01095 : zwiększenie planu na wydatki po otrzymaniu zawiadomienia o 
przyznaniu dotacji na zadanie zlecone bież. dotyczące  zwrotu cz. podatku akcyzowego 
zawartego w cenie  paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej i obsługi wypłaty za drugi 
okres płatniczy/ pismo FIN-1.3011.71.2012.010 z 17.10.2012 – kwota 36 190,20 zł ; 
      
Dz.600, rozdz. 60078   dotyczy wprowadzenia do  planu wydatków  ze środków otrzymanych z 
MA i C na zadanie „Przebudowa drogi  gminnej w m. Tułowice” w stanie po powodzi / pismo 
Ministerstwa  Administracji i Cyfryzacji   Nr BUSKŻ.5900-3-8/2012 z dn. 12 .10. 2012/– kwota 
270 000,00 zł, zgodnie z  zawartą umową  na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi. 
Gmina została ujęta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w 
sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady  odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także 
szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady nabywania nieruchomości w związku 
z osunięciem ziemi  (Dz. U. Nr 5 , poz. 14 ). 

Dz. 801, rozdz. 80101, 80110  i  80146  korekta  planu wydatków bież. w rozdz. j.w.  śr. zbędne 
przeniesiono na wydatki, gdzie planu brakuje, łącznie zwiększenia i zmniejszenia -/+ 8 500,00 



zł, w tym główne uzupełnienie planu dotyczy zakupu usług remontowych /na remont pompy w 
kuchni szkolnej/ , zakupu materiałów i szkolenia pracowników. 

Dz.854,rozdz.85415  uzupełnienie  planu na wydatki zadania własne bież. w zakresie 
dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem  MUW Nr FIN-
I.30111.54.2012.854 z dn. 2012-10-16o kwotę 600 zł. 

    Łącznie zwiększenie planu wydatków o  315 290,20 zł i zmniejszenie o 8 500 zł   do kwoty 
ogółem  12 705 940,36 zł , w tym po zmianach  plan wydatków bież. 
10 353 532,64 zł i majątkowe plan 2 352 407,72  zł , zgodnie Zał. Nr 2  do niniejszej 
Uchwały.  

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zleconych odrębnymi ustawami.
Zmiany w wierszach wytłuszczonych dotyczą:
 
Dz.010, rozdz. 01095 : zwiększenie  planu po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu  kwoty 
dotacji na zadanie zlecone , bież. na  zwrot cz. podatku akcyzowego zawartego w cenie  paliwa 
wykorzystywanego do produkcji rolnej za drugi okres płatniczy/ pismo FIN-1.3011.71.2012.010 
z 17.10.2012 – kwota 36 190,20 zł. 

4) Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 , zgodnie z zał. Nr 4 do Uchwały

Dział 600    
Rozdz. 60078, w. 9 i 10.  dotyczy wprowadzenia do  planu wydatków  ze środków otrzymanych 
z   MA i C na zadanie „Przebudowa drogi  gminnej w m. Tułowice” w stanie po powodzi / pismo 
Ministerstwa  Administracji i Cyfryzacji   Nr BUSKŻ.5900-3-8/2012 z dn. 12 .10. 2012/– kwota 
270 000,00 zł, zgodnie z  zawartą umową  na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi. 
Gmina została ujęta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w 
sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady  odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także 
szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady nabywania nieruchomości w związku 
z osunięciem ziemi  (Dz. U. Nr 5 , poz. 14 ). 
Środki zaoszczędzone   z w. 9 na ''Przebudowę dróg gminnych w m. Śladów, Śladów do ścieżki, 
Przęsławice" w kwocie -10 tys. zł , przeniesiono   do zadania w w. 10  na nadzór inwestorski 
i oznakowanie  przebudowywanej drogi w Tułowicach, śr. własne. + 10 tys. zł.   

     


