
                                                 ZARZĄDZENIE NR  21.2015   
                                   WÓJTA GMINY BROCHÓW 
                                           z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy Brochów na 2015 r. 
 
     Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.  2 pkt. 4   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.594./oraz  art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1,art.256 i art. 257 pkt. 1 i 3  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z  późn. 
zm. / Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:   
        
                                                              § 1. 
W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2015 Nr III/17 /2014  Rady 
Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 233 345,55 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi  
15 798 793,55  zł,  w tym: 
 
1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 233 345,55 zł tj. do kwoty 12 400 368,55 zł. 
2)dochody majątkowe wynoszą 3 398 425,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 r. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 322 045,55 zł i zmniejsza się o 88 700,00 zł.  

Plan wydatków budżetu Gminy   Brochów  ogółem wynosi  14 195 192,09  zł. 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 322 045,55 zł i zmniejsza się o 88 700,00  zł, tj. do 

kwoty 11 652 362,70 zł. 

2) wydatki majątkowe wynoszą  2 542 829,39 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zarządzenia,  zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i 

majątkowe  na 2015 rok. 
 Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z   Załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 
2015 rok. 
 
3. 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 Zarządzenia, zmieniającym 
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 r.                                                                      
                                                                           § 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                               U z a s a d n i e n i e : 
 
        do Zarządzenia Nr  21.2015 Wójta Gminy Brochów z dnia 29 kwietnia 2015 r.  
 
1) Dochody:  
    
Dz. 010, rozdz. 01095 :dotyczy wprowadzenia 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 zgodnie z decyzją Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.04.2015 r. / pismo MUW Nr FCR-
I.3111.1.36.2015 z 24.04.2015/ – kwota 53 441,55 zł ;    
 
Dz. 751, rozdz. 75107 dotyczy wprowadzenia planu po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu  kwoty dotacji na 
zadanie zlecone bież. związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,  zarządzonych na 
dzień 10.05.2015 r. pismo DPŁ.3101-6/15 z dn. 01.04.2015 r. kwota 8 375,00 zł -  na obsługę wyborów. 
 
Dz.801, rozdz. 80103 wprowadzenie planu  dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, bież. w zakresie wychowania 
przedszkolnego w 2015 r. ,wynikającej z decyzji Nr 20  Wojewody Maz.  z dn. 23.03.2015 r. zgodnie z pismem  Nr FCR-
I.3111.15.11.2015  Mazowieckiego Urzędu Woj.  w Warszawie   w wysokości 80 199,00 zł  
  
Dz. 852, rozdz. 85228, 85295  wprowadzenie zwiększenia kwot  planu dotacji  na zadania  zlecone bież.,   zgodnie z 
zawiadomieniami o zmianie  planu   na 2015 r. wynikających z decyzji Nr 19 i 29/2015 Wojewody Maz.  z dnia 19 i 
31. 03. 2015 zgodnie z  pismami  Nr FCR-I.3111.17.12. i 16.2015  -  zwiększenie  3 330,00 zł, w tym rozdz. 85228  
kwota 3 000,00 zł i rozdz. 85295 kwota 330 zł  . 
 
Dz.854, rozdz. 85415  wprowadzenie planu na zadania własne bież. , zgodnie  z decyzją Wojewody Maz. Nr 31 z 
dn. 31.03.2015 r.,  pismo nr FCR -I.3111.19.9.2015, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym / stypendia / zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty kwota  
88 000,00 zł  
 
     Łącznie zwiększenie o kwotę 233 345,55 zł  do kwoty ogółem dochody 15 798 793,55 zł , w tym bieżące  
zwiększenie o 233 345,55  zł  do  kwoty 12 400 368,55 zł  i majątkowe /bez zmian/   tj.  kwota  
3 398 425,00 zł, zgodnie z  zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 
 2)Wydatki: 
 
Dz. 010, rozdz. 01095 :dotyczy wprowadzenia planu na wydatki  na zadanie zlecone bież. na  zwrot cz. podatku 
akcyzowego zawartego w cenie  paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej / pismo MUW Nr FCR-
I.3111.1.36.2015 z 24.04.2015 – kwota 53 441,55 zł ;    
 
Dz. 751, rozdz. 75107 dotyczy wprowadzenia planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu  kwoty 
dotacji na zadanie zlecone bież. związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów  Prezydenta RP,  
zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. pismo DPŁ.3101-6/15 z dn. 01.04.2015 r. kwota 8 375,00 zł na  wydatki na 
obsługę wyborów. 
 
Dz.754, rozdz. 75412 dotyczy uzupełnienia  planu na wynagrodzenia bezosobowe , gdzie śr. brakuje, 
z przeniesienia śr. zbędnych w innej klasyfikacji, w tym samym rozdziale / +,- 13 000,00 zł/. 
 
Dz.801. rozdz. 80101, 80103, 80113, 80150 aktualizacja  planu tj. uzupełnienie środków na  wynagrodzenia 
osobowe prac., składki ZUS i FP , zakup materiałów i wyposażenia,  zakup pomocy naukowych, energii, usług 
remontowych, usług pozostałych , usług  telekomunikacyjnych, podróże służb. krajowe i odpis na ZFŚS , razem w 
dziale zwiększenia 95 899,00 zł i zmniejszenia 15 700,00 zł, w tym  rozdz.  80101  +,- 1 500,00 zł ; w rozdz.  
80103 zwiększenie planu o kwotę  80 199,00 zł  z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, bież. w zakresie 



wychowania przedszkolnego; w rozdz. 80113  przeniesienie śr. zbędnych  na szkolenie pracownika  (+, - 800,00 zł); 
w rozdz. 80150 aktualizacja planu  śr.  zbędne z  § 4010 przenosi się na inne potrzeby w tym samym rozdziale  ( zmiany +,- 13 
400,00 zł )  
 
Dz. 852, rozdz.85201,85202,85228 i 85295  wprowadzenie zmian w   planie wydatków   na zadania  zlecone,  zgodnie z 
zawiadomieniem o zmianach w planie   na 2015 r. wynikających z decyzji Nr 19 i 29/2015 z dnia 19 i 31.03.2015 zgodnie z  
pismem Nr FIN-I.3111.17.12 i 16. 2015   kwota zwiększeń  3 330 zł,  z czego  w rozdz.85228  kwota zwiększenia 3 000,00 zł  i 
rozdz. 85295 kwota + 330,00 zł . Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia własnych  śr. zbędnych w rozdz. 85202 kwota 
zmniejszenia -60 000,00 zł i wprowadzenie  planu  na wydatki w rozdz. 85201  kwota zwiększenia +60 000,00 zł , łącznie w 
dziale zwiększenia 63 330,00 zł i zmniejszenie 60 000,00 zł. 
 
Dz.854, rozdz. 85415 zwiększenie  planu na zadania własne bież. , zgodnie  z decyzją Wojewody Maz. Nr 31 z dn. 
31.03.2015 r.,  pismo nr FCR -I.3111.19.9.2015, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym / stypendia / zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty kwota  
88 000,00 zł . 
 
   Łącznie zwiększenie planu wydatków o 322 045,55,00 zł i zmniejszenie o 88 700,00  zł/ wydatki 
bież. / do kwoty ogółem  14 195 192,09  zł , w tym po zmianach  plan wydatków bież.  
11 652 362,70 zł i majątkowe plan bez zmian 2 542 829,39 zł wg Zał. Nr 2  do niniejszego 
Zarządzenia.   
 
 
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zleconych odrębnymi ustawami. 
   
Dz. 010, rozdz. 01095 :dotyczy wprowadzenia 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 / pismo MUW Nr FCR-I.3111.1.36.2015 z 24.04.2015 – kwota 53 441,55 zł ;    
 
Dz. 751, rozdz. 75107 dotyczy wprowadzenia planu po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu  kwoty dotacji na 
zadanie zlecone bież. związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,  zarządzonych na 
dzień 10.05.2015 r. pismo DPŁ.3101-6/15 z dn. 01.04.2015 r. kwota 8 375,00 zł na  wydatki na obsługę wyborów. 
 
Dz. 852, rozdz. 85228, 85295  wprowadzenie zwiększenia kwot  planu dotacji  na zadania  zlecone bież.,   zgodnie z 
zawiadomieniami o zmianie  planu   na 2015 r. wynikających z decyzji Nr 19 i 29/2015 Wojewody Maz.  z dnia 19 i 
31. 03. 2015 zgodnie z  pismami  Nr FCR-I.3111.17.12. i 16.2015  -  zwiększenie  3 330,00 zł, w tym rozdz. 85228  
kwota 3 000,00 zł i rozdz. 85295 kwota 330 zł   
 
 


