
Zał. nr 1 do Uchwały nr XX/127/2012 RG Brochów z dnia 26.11.2012

DOCHODY

Dział Źródło dochodów Ogółem

z tego :

bieżące

w tym:

majątkowe

w tym:

dotacje dotacje

Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

750 Administracja publiczna 806,00 64923,00

61107,00 806,00 61913,00 806,00 806,00

754 2500,00 300,00 300,00 10000,00

0,00 2500,00 2500,00 2500,00

758 Różne rozliczenia 39302,00 3924962,00

zmien. Uchwałę Budżetową Nr XI/71/2011  na rok 2012

środki 
europejskie i 
inne środki 

pochodzące ze 
źródeł 

zagranicznych, 
niepodlegające 

zwrotowi

środki 
europejskie i 
inne środki 

pochodzące ze 
źródeł 

zagranicznych, 
niepodlegające 

zwrotowi

 64 117,00       64 923,00      61 913,00

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realiz.zadań 
bież. z zakresu admin. rządowej 
oraz in. zadań zlec.gm.ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa  10 300,00       12 800,00       12 500,00      

Środki na  dofinansowanie 
własnych  inwestycji 
gmin(zw.gmin),powiatów 
(zw.powiatów), samorządów woj. , 
pozyskane z innych żródeł

3 885 660,00 3 885 660,00



39302,00 3924962,00

852 Pomoc społeczna 47133,00 2108036,00

1333842,00 20100,00 1353942,00

Wpływy z różnych dochodów 30,00 30,00 30,00

854

921

-71480,00 -71480,00

926 Kultura fizyczna 16304,70

Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 3 885 660,00 39 302,00

2 060 903,00 2 060 903,00 1 907 336

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realiz. zadań 
bież. z zakresu admin. rządowej 
oraz in. zadań zlec.gm.ustawami

20 100,00 20 100,00

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bież. gmin

527 061,00 27 003,00 554 064,00 27 003,00 27 003,00

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 75 769,00 51 668,00 127 437,00 127 437,00 127 437,00

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bież. gmin

75 769,00 51 668,00 127 437,00 51 668,00 51 668,00

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 284 833,00 -71 480,00 213 353,00 213 353,00 213 353,00

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem  śr. europejskich  oraz 
śr. , o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, 
lub płatnosci w ramach  budżetu śr. 
europejskich  

284 833,00 -71 480,00 213 353,00

19 182,00 19 182,00 19 182,00 2 877,30

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem  śr. europejskich  oraz 
śr. , o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, 
lub płatnosci w ramach  budżetu śr. 
europejskich  

16 304,70 16 304,70 16 304,70 16 304,70



Dochody ogółem 1722563,00 440063,00
                                                                                           

                                        

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem  śr. europejskich  oraz 
śr. , o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, 
lub płatnosci w ramach  budżetu śr. 
europejskich  

2 877,30 2 877,30 2 877,30 2 877,30

 13 375 298,09      
 160 591,00      

 13 464 409,09      11 741 846,09 2 176 773,33 304 371,44 545 000,00
-71 480,00      
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