
Uchwała Nr XIV/114/11  
Rady Gminy Branice 

z dnia 21 listopada 2011 r. 
      

w sprawie zmiany w budżecie gminy 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę     351 649 zł  

w tym:  
 1) dochody bieżące 8 249  zł 
 2) dochody majątkowe 343 400 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę     351 649 zł  

w tym:  
 1) wydatki bieżące -51 649  zł 
 2) wydatki majątkowe – 300000 zł   
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń. 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XIV/114/11 
Rady Gminy Branice 

z dnia 21 listopada 2011 r. 

 

Plan dochodów   w zł 
 
 
A Dochody bieżące 
 
I Zwi ększenia 
 

Dz. § T r e ś ć Kwota 

758  Różne rozliczenia 66300 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin 

66300 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7149 

 2440 
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 

7149 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1100 
 0830  Wpływy z usług 1100 

RAZEM 74549 
 
 
 
II Zmniejszenia 
 

Dz. § T r e ś ć Kwota 

750  Administracja publiczna 66300 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin 

66300 

RAZEM 66 300 
 

Dochody bieżące I-II 8249 
 
 
 
 
 
 
 



 
B Dochody majątkowe 
 
I Zwi ększenia 
 

Dz. § T r e ś ć Kwota 

700  Gospodarka mieszkaniowa 300 000 

 6280 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

300000 

 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 43400 
RAZEM 343400 

 
 
 
 
 
 

Ogółem dochody A+B 351 649 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 

do Uchwały nr XIV/114/11 
Rady Gminy Branice 

z dnia 21 listopada 2011 r. 

Plan wydatków   w zł 
 
 
A Wydatki bieżące 
 
 
I  Zwi ększenia 
 

Dz. Rozdz Treść Kwota 

700  Gospodarka mieszkaniowa 20000 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20000 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 0 
b) związane z realizacją zadań statutowych-20000 

20000 

710  Działalność usługowa 1500 
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1500 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 0 
d) związane z realizacją zadań statutowych-1500 

1500 

750  Administracja publiczna  21000 
 75023 Urzędy Gmin 21000 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 0 
f) związane z realizacją zadań statutowych-21000 

21000 

801  Oświata i wychowanie 30040 
 80101 Szkoły podstawowe 17040 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

g) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 0 
h) związane z realizacją zadań statutowych-17140 

17140 

 80104 Przedszkola 7100 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

i) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7100 
j) związane z realizacją zadań statutowych-0 

7100 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5800 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

k) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 5800 
l) związane z realizacją zadań statutowych-0 

5800 

852  Pomoc społeczna 5000 
 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 5000 



  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

m) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 5000 
n) związane z realizacją zadań statutowych-0 

5000 

900  
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 20549 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1100 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

o) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 0 
p) związane z realizacją zadań statutowych-1100 

1100 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10449 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

q) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 10449 
r) związane z realizacją zadań statutowych-0 

10449 

 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 9000 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

s) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 0 
t) związane z realizacją zadań statutowych-9000 

9000 

R A Z E M 98 089 
 
 
 
II  Zmniejszenia 
 

Dz. Rozdz Treść Kwota 

750  Administracja publiczna  21000 
 75023 Urzędy Gmin 21000 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

u) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 0 
v) związane z realizacją zadań statutowych-21000 

21000 

801  Oświata i wychowanie 10950 
 80101 Szkoły podstawowe 10700 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

w) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 10700 
x) związane z realizacją zadań statutowych-0 

10700 

 80148 Stołówki  szkolne 250 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

y) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 0 
z) związane z realizacją zadań statutowych-250 

250 

852  Pomoc społeczna 5000 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5000 

  � świadczenia na rzecz osób fizycznych 5000 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 6190 
 85401 Świetlice szkolne 6190 
  � wydatki jednostek budżetowych w tym: 6190 



aa) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 0 
bb) związane z realizacją zadań statutowych-6190 

900  
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

3300 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3300 

  
� wydatki jednostek budżetowych w tym: 

cc) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 3300 
dd) związane z realizacją zadań statutowych-0 

3300 

R A Z E M 46440 
 
 

R A Z E M    WYDATKI BIE ŻĄCE I-II 51 649 
 
 
 
 
 
B Wydatki maj ątkowe 
 
 
I  Zwi ększenia 
 

Dz. Rozdz Treść Kwota 

900  
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 300000 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300000 
  � dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300000 

R A Z E M 300000 
 
 
 

OGÓŁEM A + B(wydatki bie żące + wydatki majątkowe) 351 649 
 


