
U C H W A Ł A   Nr  XXX/179/2013
Rady Gminy Brochów z dnia 21 pażdziernika  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 (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) 

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. Zmniejsza  się dochody budżetu o  kwotę   375 844,34 zł . Plan dochodów budżetu  Gminy Brochów  ogółem wynosi 

12 722 997,43 zł.

1) dochody bieżące bez zmian   tj.  kwota  11 861 181,27 zł
2) dochody majątkowe zmniejsza się o 375 844,34 zł tj. do kwoty  861 816,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmie
niającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok

2.  Plan wydatków budżetu  Gminy Brochów bez zmian  i ogółem wynosi  13 009 644,43 zł.
      1)wydatki bieżące  kwota       11 062 484,29 zł.
      2) wydatki majątkowe   kwota 1 947 160,14 zł.

3. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt  budżetowy w wysokości 286 647 zł, który zostanie pokryty z : 
        1        pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z  udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie  286 647 zł . 

4. Przychody budżetu w wysokości 662 491,34 zł  , rozchody budżetu w wysokości 375 844,34 zł, zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały, 
zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.  
5.  Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 
         1       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł.
         2        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z  tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 375 844,34  zł. 
         3        wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 286 647,00 zł
                                                             § 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 XXX/179/2013 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 21 października 2013 
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2013 Nr XXI/137/2012  :

1) Dochody:

Dz. 700, rozdz. 70005, zmiana dotyczy zmniejszenia planu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o -375 844,34 zł 
z uwagi  na  niskie wykonanie w stosunku do upływu czasu / dochody majątkowe /. 

     Łącznie zmniejszenie o 375 844,34 zł  do kwoty ogółem dochody 12 722 997,43 zł , w tym 
bieżące  bez zmian  tj.   kwota 11 861 181,27 zł  i majątkowe zmniejszenie  o 
375 844,34zł  tj. do kwoty  861 816,16 zł, zgodnie z  zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2)Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. po zmianach stanowią załącznik nr 2 do niniej
szej Uchwały

Zmiana  obejmuje aktualizację planu dochodów i wydatków - stan po zmianach.
W związku z Uchwałą Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 21 października 2013 r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu  na  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zacią
gniętych pożyczek i kredytów  zwiększa się plan przychodów o  375 844,34 zł.  
Kwotę rozchodów  154 644,34 zł przenosi się na właściwą klasyfikację  tj. na  § 992 .   


