UCHWAŁA NR XV/160/12
RADY GMINY BRENNA
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Brenna na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 pkt 1 dochody budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 90.000,00zł
2) W § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 90.000,00zł
3) W § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 90.000,00zł
4) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększ się o: 90.000,00zł
5) § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1)
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 5.000.000,00zł 2)
finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w ramach przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.
3 ustawy o finansach publicznych w państwowych funduszach celowych w kwocie: 2.683.050,06zł, 3)
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie: 150.120,00zł
6) w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2012 rok)
dochody budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się w następujący sposób:
Dział

756

Źródło dochodów

Plan
dochodów

w tym
Dochody
bieżące

Dochody
majątkowe

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
90.000,00
90.000,00
90.000,00

Podatek od spadków i darowizn
Razem

90.000,00
90.000,00
90.000,00

0
0
0

7) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy
Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2012 rok zwiększa się w następujący sposób:
Dział

Rozdział

851
85154
900
90003
Razem

Nazwa

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi

Plan

67.500,00
67.500,00

z tego
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
67.500,00
67.500,00
67.500,00
67.500,00

22.500,00
22.500,00
90.000,00

22.500,00
22.500,00
90.000,00
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z tego
wydatki
bieżące

22.500,00
22.500,00
90.000,00
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8) Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania
Narkomanii w 2012 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
9) Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Brenna na rok 2012 (Zestawienie kwota dochodów i wydatków oraz przeznaczenia
nadwyżki na 2012 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Marek Wojnar

Id: C02DCC0F-B884-4FD4-9248-6C8FE9312BFB. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/160/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 marca 2012 r.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii w 2012
roku
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/160/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 marca 2012 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz przeznaczenia nadwyżki na 2012 rok
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