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Projekt 

Uchwała nr 

z dnia 

Rady Miejskiej w Brwinowie 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2023 

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 

583, 1005, 1079, 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 233 pkt 1,   art. 235,  art. 237, art. 239, art. 257, 

art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz 

art. 111 ustawy z 12 marca 2022  r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.1)  Rada Miejska w Brwinowie  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala się dochody   w łącznej kwocie                                  181.356.944,78 zł 

 z tego : a) bieżące w kwocie             164.014.230,61 zł 

 b) majątkowe w kwocie                                           17.342.714,17 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

2. Ustala się wydatki     w łącznej  kwocie         209.981.214,69 zł 

z tego : a) bieżące w kwocie            162.788.269,53 zł  

 b) majątkowe w kwocie                   47.192.945,16 zł, 

  zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a. 

 

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie 4.463.076,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

1. Ustala się deficyt   w wysokości 28.624.269,91 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z wolnych środków w kwocie 10.000.000,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 

18.596.074,91 zł oraz pożyczek w kwocie 28.195,00 zł. 

 

2.  Ustala się przychody  budżetu w kwocie 38.628.195,00 zł,  z następujących tytułów: 

a) zaciągniętych  kredytów  w kwocie                  28.600.000,00 zł 

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie            28.195,00 zł 

b) wolnych środków w kwocie                            10.000.000,00 zł, 

 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie  10.003.925,09 zł z następujących tytułów: 

a)  spłaty otrzymanych kredytów w kwocie                 9.223.020,00 zł 

b)  spłaty otrzymanych pożyczek  w kwocie                                780.905,09 zł. 

 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu 

  w wysokości 8.000.000 zł,  z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 8.000.000 zł.  

 

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na: 

a) spłatę kredytów, pożyczek  z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b, 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.  

 

 

 

 
1   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 

830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733  
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§ 3. 

Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  561.000,00 zł. 

Ustala się rezerwę celową w wysokości 439.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

§ 4. 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 

publicznych  w kwocie 15.528.559,57 zł, zgodnie   z załącznikami  nr  7, 7a i 8 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 

kwocie 600.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł oraz 

wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 30.000 zł, zgodnie 

z załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

11.758.803,42 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 16.300.000 zł, zgodnie 

z  załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na 

Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 

 

             § 8. 

Upoważnia się Burmistrza do: 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do  wysokości określonej   w § 2 ust. 4  niniejszej uchwały. 

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy i planem innych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami.  

3. Dokonywania zmian  planu wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół,  przedszkoli 

i punktów przedszkolnych między poszczególnymi placówkami, z wyłączeniem przeniesień 

wydatków między działami. 

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w związku ze zwrotem płatności otrzymanych 

z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji 

przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie spowodują 

zmiany wyniku.  

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu. 

7. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji 

budżetowej, w zakresie środków z Funduszu Pomocy. 
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 § 9. 

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  


