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z dnia  9 września 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY BRENNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 roku  poz. 559 ze zm.), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna 
uchwala: 

§ 1. Zmienić dochody budżetu gminy: 

Dział  Treść: Zmniejszenie Zwiększenie 
852 Pomoc społeczna  6 120 000 

 Dochody bieżące  6 120 000 
 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

 6 120 000 

Razem:  6 120 000 

§ 2. Zmienić wydatki budżetu gminy: 

 
Dział  

Rozdział Treść: Zmniejszenie Zwiększenie 

852  Pomoc społeczna  6 120 000 
85295 Pozostała działalność  6 120 000  

 Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 

 6 000 000 

  Wydatki bieżące - wydatki jednostek 
budżetowych na wynagrodzenia i 
składniki od nich naliczane 

 115 000 

  Wydatki bieżące - wydatki jednostek 
budżetowych związane z realizacją ich 
zadań statutowych 

 5 000 

Razem:  6 120 000 

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/281/21 Rady Gminy Brenna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna 
w wysokości 67 919 389,83 zł w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie: 64 047 339,83 zł 

b) dochody majątkowe w kwocie: 3 872 050 zł.'' 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna 
w wysokości 81 290 536,03 zł w tym: 

a) wydatki bieżące w kwocie: 63 698 215,03 zł 
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b) wydatki majątkowe w kwocie: 17 592 321 zł.'' 

3) Zmienia się załącznik nr 1 (Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy) 
nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Brenna 

z dnia....................2022 r. 

Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy 

Pozycja Treść Plan  2022 r. 

PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU 

1. PRZYCHODY 15 502 634,59 

a) 

(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL 

5 838 070,89 

b) 

(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Laboratoria 

Przyszłości-2021 

57 576 

c) 

(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z 

nagrody "Rosnąca Odporność" 

500 000 

d) 

(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z 

GPRPA 

264 431,26 

e) 

(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

312 868,94 

f) 

(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na 

projekt "Przedszkolaki Bystrzaki" 

15 000 

g) 
(§ 906) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem tych środków  

357 000 

h) (§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 8 157 687,50 

2. DOCHODY 67 919 389,83 
 RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) 83 422 024,42 
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ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU 

1. ROZCHODY 3 719 061 
a) (§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 3 246 000 
b) (§ 992 spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach)  473 061 
2.  WYDATKI 81 290 536,03 
 RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) 85 009 597,03 

3. DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI) 13 371 146,20 
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Uzasadnienie 

do zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2022 rok 

 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym 
(Dz.U.2022.1692). Zgodnie z art.4 ust.1 Ustawy wypłata dodatku stanowi zadanie zlecone gminie. Środki 
na realizację będą przekazywane przez Wojewodę w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o 
którym mowa w art.65 ust.1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie Ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.568, z 
późn. zm.). 

Możliwość dysponowania otrzymanymi środkami musi być realizowana na podstawie uchwały rady. 
Zgodnie z art. 2 ust. 11 Ustawy o dodatku węglowym, obowiązek jego wypłacenia musi nastapić w terminie 
do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Pierwsze wnioski o wypłatę świadczenia wpłynęły 
dnia 17 sierpnia 2022 roku, w związku z czym pierwsze wypłaty muszą nastąpić do 16 września b.r. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia Uchwały dotyczącej zmian w budżecie w zakresie  
wyżej wymienionej sprawy. 
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