
U C H W A Ł A   Nr  XXVIII/167/2013
Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca  2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2013 Nr XXI/137/2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz.U. z 2013 r. ,poz.594 )  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 2013 Nr XXI/ 137/2012 Rady Gminy Brochów z 
dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę  101 603,00  zł. Plan dochodów budżetu  Gminy Brochów  ogółem 

wynosi 13 268 728,77 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o 31603 zł  tj. do kwoty  11 744 421,27 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o 70 000,00 zł tj. do kwoty  1 524 307,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 145 903 zł i zmniejsza się o 44 300 zł . Plan wydatków budżetu  
    Gminy Brochów ogółem wynosi  12 892 884,43 zł.

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100 903,00 i zmniejsza się o 44 300,00 zł tj. do kwoty 10 401 304,43 
zł.
2) wydatki majątkowe  zwiększa się o 45 000,00 zł tj. do kwoty  2 491 580,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 
do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe 
na 2013 rok.

3.Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych  , zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2013 r.

4.  Zmiany w wydatkach budżeu gminy  na zadania inwestycyjne na rok 2013,nie objęte Wieloletnią Prognozą 
Finansową ,  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmianiającym  załącznik nr 10 do uchwały 
budżetowej pn.  Wydatki budżeu gminy  na zadania inwestycyjne na rok 2013,nie objęte Wieloletnią Prognozą 
Finansową.

                                                                                       § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

                                                                                         § 3

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje  w roku budżetowym 2013.

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 XXVIII/167/2013 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 26 czerwca 2013 

zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2013 Nr XXI/137/2012  :

1) Dochody:
Dz. 600,rozdz. 60016 wprowadzenie do planu  dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Woj. 
Maz.  ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych , otrzymana kwota 
45 tys. zł, zgodnie z zawiadmieniem - pismo  Nr RW-RM-II.7153.1.105.2013.SW, /dochód 
majątkowy /.

Dz. 700, rozdz. 70005 zwiększenie planu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 25 tys. zł z uwagi na 
wysokie wykonanie  dotychczasowego planu  / wpływy majątkowe /

Dz. 756, rozdz.75616 wprowadzenie aktualizacji  planu z powodu  przewidzianych wyższych 
wpływów podatku  od spadków i darowizn , niż założone  w  pierwotnym budżecie gminy na 
2013 r.  , kwota zwiększenia 10 000 zł/ dochody bieżące /. 

Dz. 852, rozdz.85206  wprowadzenie  planu dotacji  na zadania  własne   zgodnie z 
zawiadomieniem o przyznaniu  dotacji na 2013 r. wynikajacych z decyzji Wojewody 
Mazowieckiego  Nr 58  / pismo  MUW Nr FIN.I.-3111.17.27.2013  z dn.2013.05.28./ kwota  
21 603,00 zł   w ramach Resorotowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej  - asystent  rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego 
zgodnie z art. 247 ustawy z dn. 9.06.2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U.  2013 r. poz. 135 ze zm.)
   
  Łącznie zwiększenie o kwotę 101 603 zł  do kwoty ogółem dochody 13 268 728,77 zł , w 
tym bieżące  zwiększenie o 31 603  zł  tj. do  kwoty   11 744 421,27 zł  i majątkowe 
zwiększenie o 70 000 zł  tj. do kwoty  1 524 307,50 zł ,zgodnie z  zał. Nr 1 do niniejszej 
Uchwały.

2)  Wydatki   :  

Dział 600, rozdz. 60016 zmiana obejmuje zwiększenie    planu  wydatków majątkowych w 2013 
r. na  inwestycję  „Przebudowa drogi gminnej w Brochowie / od PKP do dr. pow./ ” w kwocie 
45 000 zł  z dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Woj. Maz.  ze środków związanych z 
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ,  zgodnie z zawiadmieniem - pismo  Nr RW-RM-
II.7153.1.105.2013.SW, lecz zmniejszenie śr. własnych o 10 tys. zł w wyniku oszczędności po 
przetargu; środki te  przeznacza się na  przebudowę drogi gminnej w m. Bieliny - Sianno, gdzie 
śr. brakuje,  w tej samej klasyfikacji.Zmiany te  są uwidocznione w zał. Nr 3 do niniejszej 
Uchwały.  

Dział 750, rozdz. 75022,75023,75075, 75095 zmiany  obejmują uzupełnienie planu na diety dla 
Radnych /różne wydatki na rzecz osób fiz./ , z przeniesienia środków zbędnych ,  z  innych  §§ 
( +,- 10 000 zł ) oraz uzupełnienia  śr. na zakup materiałów  w wys. 17 820 zł z uwagi , że planu 



brakuje.

Dział 754, rozdz. 75412 korekta planu  obejmuje  uzupełnienie środków na zakup materiałów, z 
przeniesień  środków  zbędnych w innych klasyfikacjach (+,- 9 000,00 zł).   

Dz. 801, rozdz. 80114  korekty obejmują  przeniesienie  środków na właściwy  § wg potrzeb, 
tj. na wynagrodzenie za szkolenie pracowników z zakresu BHP,  z przeniesienia  środków 
zbędnych w innym § (+,-300 zł ).

Dz. 852, rozdz.85202,85206,85214, 85295  wprowadzenie  zmian w  planie wydatków  na 
zadania  własne,   zgodnie z zawiadomieniem o przyznaniu  dotacji na 2013 r. wynikających z 
decyzji Wojewody Mazowieckiego  Nr 58  / pismo  MUW Nr FIN.I.-3111.17.27.2013  z 
dn.2013.05.28./ kwota  21 603,00 zł   w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej  - asystent  rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 
wprowadzonego  zgodnie z art. 247 ustawy z dn. 9.06.2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U.  2013 r. poz. 135 ze zm.) oraz przeniesienia śr. zbędnych  na  §§. gdzie 
planu brakuje dot.  wymaganego współfinansowania   zasiłków  ( +,- 25 000,00 zł )

Dz.853 , 85311, aktualizacja planu poprzez  uzupełnienie  śr. w rozdziale  na rehabilitację 
zawodową i społeczną  osób niepełnosprawnych / na  dowóz  podopiecznych na zajęcia i usługi 
inne/ o 4 000,00 zł, gdyż planu  brakuje. 

Dz.854, rozdz. 85415 zwiększenie  planu na zadanie własne  / +13 180 zł / dot. uzupełnienia 
planu śr. własnych   na  współfinansowanie świadczeń  pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym  - zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty , przekazanych  pismem 
MUW Nr FIN.I.-3111.19.9.2013 z dn.2013-04-12.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o 145 903 zł i zmniejszenie o 44 300,00 zł do kwoty 
12 892 844,43 zł , w tym:  plan wydatków bież. zwiększenie o 100 903,00 zł i 
zmniejszenie o 44 300,00 zł do kwoty  10  401 304,43 zł oraz   majątkowe  zwiększenie o 
45 000,00  zł /  do kwoty 2 491 580,00 zł. wg Zał. Nr 2  do niniejszej Uchwały.   

    3)Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte WPF  na rok 2013 , zgodnie z zał. Nr 3 do 
Uchwały

Dział 600, rozdz. 60016 w.1,2 zmiany dotyczą   zwiększenia    planu  wydatków majątkowych 
w 2013 r. na  inwestycję  „Przebudowa drogi gminnej w Brochowie / od PKP do dr. pow./ ” w 
kwocie 45 000 zł  z dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Woj. Maz.  ze środków związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ,  zgodnie z zawiadomieniem - pismo  Nr RW-RM-
II.7153.1.105.2013.SW, lecz zmniejszenie śr. własnych o 10 tys. zł w wyniku oszczędności po 
przetargu; środki te  przeznacza się na  przebudowę drogi gminnej w m. Bieliny - Sianno, gdzie 
śr. brakowało. 


