UCHWAŁA NR XLV/277/2010
RADY GMINY BRÓJCE
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2010 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240), Rada Gminy Brójce uchwala,
co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brójce na 2010 rok
1. Zmniejsza się dochody o kwotę 350.000 złotych,
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90095 Pozostała działalność,
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Brójce na 2010 rok.
1. Zmniejsza się dochody o kwotę 3.200 złotych, w tym:
w grupie wydatków bieżących o kwotę 3.200 złotych
w dziale 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Brójce na 2010 rok.
1. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 złotych, w tym:
w grupie wydatków bieżących o kwotę 50.000 złotych, zgodnie z załączoną tabelą nr 1
§ 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 6 - planie wydatków majątkowych na 2010 rok.
1. Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:
1)„remont drogi powiatowej Nr 2912E w Woli Rakowej” na „Remont nawierzchni asfaltowej drogi
powiatowej Nr 2923E w Bukowcu na odcinku obejmującym część ulicy Dolnej i ulicy Górnej",
2)„remont drogi powiatowej Nr 2912E w Woli Rakowej” na „Remont nawierzchni asfaltowej drogi
powiatowej Nr 2912E w Woli Rakowej na odcinku obejmującym część ulicy Tuszyńskiej”.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok
1)Zmniejsza się wydatki

na zadaniu inwestycyjnym pn.-„ Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2912E w Woli Rakowej
na odcinku obejmującym część ulicy Tuszyńskiej”,
dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 10.000 złotych.
2)Zwiększa się wydatki
na zadaniu inwestycyjnym pn.- Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2923E w Bukowcu na
odcinku obejmującym część ulicy Dolnej i ulicy Górnej”
dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 10.000 złotych.
3. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „ budowa drogi gminnej w Bukowcu ul. Jesionowa” w kolumnie „kredyty
i pożyczki” kwotę „700.000” zastępuje się kwotą „880.000”
§ 5. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.108.248 złotych zostanie pokryty przychodami z:
1)zaciągniętych kredytów w kwocie – 2.382.660 złotych,
2)wolnych środków w kwocie - 408.340 złotych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.791.000 złotych
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.682.752 złotych
zgodnie z załączoną tabelą nr 2.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Brójce
Marek Pietrzko

Tabela Nr 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Brójce na 2010 rok
Dz. Rozdz.

§

1
750

3

2

Wyszczególnienie

4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
4300 Zakup usług pozostałych
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
85333
Powiatowe urzędy pracy
Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
4810 Rezerwy
Ogółem:

Zmniejszenie
wydatków
5
-

Zwiększenie
wydatków
6
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.800
25.800
25.800
25.800
20.500
4.500
800
19.200
19.200
19.200
19.200
19.200
50.000

Tabela Nr 2
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brójce na 2010 rok

Wyszczególnienie
I.

Przychody ogółem, z tego:
1. Planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki
i kredyty tj.
przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu
przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
2. Przychody z innych rozliczeń krajowych -wolne środki jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy
wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
przeznaczonych na:
pokrycie planowanego deficytu
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
II Rozchody ogółem
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:
spłata pożyczki do WFOŚiGW
spłata kredytów

Klasyfikacja
§

Plan
Zmiana

x
952

Przed
Po
zmianą
zmianie
2.383.000 +408.000 2.791.000
2.383.000
-340 2.382.660

955

708.248 +171.752 880.000
1.674.752 -172.092 1.502.660
+408.340 408.340

x
992

1.674.752
1 674 752
172 092
1 502 660

+228.248 228.248
+180.092 180.092
+8.000 1.682.752
+8.000 1.682.752
- 172.092
8.000 1.510.660

