
Uchwała Nr XV/108/2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 28 listopada 2007 roku 

 
w sprawie : 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2007 rok 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c) art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz 
art.165, art.166, art. 168, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzesku 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 
608.872 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący: 
 
Rolnictwo i łowiectwo 2.600 
Melioracje wodne 2.600 
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2.600 
Gospodarka mieszkaniowa 12.700 
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 700 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.000 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 12.000 
Administracja publiczna 2.500 
Pozostała działalność 2.500 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2.500 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
371.350 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 353.050 
Podatek od nieruchomości 50.000 
Podatek od środków transportowych 60.000 
Podatek od spadków i darowizn 63.000 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 180.000 
Wpływy z różnych opłat 30 
Pozostałe odsetki 20 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 18.300 
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14.300 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.000 
Różne rozliczenia 66.525 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 66.525 
Środki na uzupełnienie dochodów gmin 66.525 
Oświata i wychowanie 84.926 
Szkoły podstawowe 18.072 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 



jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13.693 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 350 
Pozostałe odsetki 1.370 
Pozostałe odsetki 150 
Wpływy z różnych dochodów 2.509 
Przedszkola 59.782 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 910 
Wpływy z usług 55.905 
Wpływy z różnych dochodów 2.967 
Gimnazja 7.064 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.500 
Pozostałe odsetki 3.060 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 70 
Wpływy z różnych odchodów 1.434 
Pozostała działalność 8 
Wpływy z różnych dochodów 8 
Pomoc społeczna 9.316 
Domy pomocy społecznej 3.316 
Wpływy z różnych dochodów 3.316 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.000 
Wpływy z różnych dochodów 6.000 
Edukacyjna opieka wychowawcza 56.593 
Świetlice szkolne 56.593 
Wpływy z usług 56.593 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.362 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.200 
Pozostałe odsetki 1.200 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.016 
Pozostałe odsetki 1.016 
Pozostała działalność 146 
Wpływy z różnych dochodów 146 
 
Ogółem zwiększenie planu dochodów 608.872 
 
2.Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 
324.320 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:  
 
Gospodarka mieszkaniowa 3.000 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000 
Wpływy z różnych opłat 3.000 
Administracja publiczna 1.500 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.500 
Wpływy z różnych opłat 1.500 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
210.390 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.000 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 20.000 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 



jednostek organizacyjnych 45.000 
Podatek od środków transportowych 10.000 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 25.000 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 11.000 
Podatek od posiadania psów 1.000 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 134.390 
Podatek dochodowy od osób prawnych 134.390 
Oświata i wychowanie 5.630 
Szkoły podstawowe 2.600 
Pozostałe odsetki 2.200 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400 
Gimnazja 30 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 
Pozostała działalność 3.000 
Wpływy z różnych dochodów 3.000 
Edukacyjna opieka wychowawcza 4.000 
Świetlice szkolne 4.000 
Wpływy z usług 4.000 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 97.800 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95.000 
Wpływy z różnych dochodów 95.000 
Oczyszczanie miast i wsi 1.500 
Wpływy z usług 1.000 
Pozostałe odsetki 500 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.300 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1.300 
Kultura fizyczna i sport 2.000 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000 
Wpływy z różnych dochodów 2.000 
 
Ogółem zmniejszenie planu dochodów 
324.320 
 
3.Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 
633.134 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący: 
 
Rolnictwo i łowiectwo 12.000 
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 12.000 w tym: 
a) wydatki majątkowe 12.000 w tym: 
- dotacje 12.000 
Transport i łączność 70.054 
Drogi publiczne gminne 70.054 w tym: 
a) wydatki bieżące 54 
b) wydatki majątkowe 70.000 
Gospodarka mieszkaniowa 28.913 
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 13.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 13.000 
Pozostała działalność 15.913 w tym: 
a) wydatki bieżące 10.913 
b) wydatki majątkowe 5.000 
Administracja publiczna 13.589 



Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.989 w tym: 
a) wydatki majątkowe 9.989 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.600 w tym: 
a) wydatki bieżące 3.600 
Obsługa długu publicznego 176.000 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego 176.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 176.000 w tym: 
- obsługa długu 176.000 
Oświata i wychowanie 53.498 
Szkoły podstawowe 51.974 w tym: 
a) wydatki bieżące 8.450 w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.950 
b) wydatki majątkowe 43.524 
Gimnazja 1.524 w tym: 
a) wydatki majątkowe 1.524 
Pomoc społeczna 122.700 
Dodatki mieszkaniowe 78.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 78.000 
Ośrodki pomocy społecznej 11.300 w tym: 
a) wydatki bieżące 11.300 w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.300 
Pozostała działalność 33.400 w tym: 
a) wydatki bieżące 33.400 
Edukacyjna opieka wychowawcza 42.280 
Świetlice szkolne 42.280 w tym: 
a) wydatki bieżące 42.280 w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.139 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 60.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 60.000 
Pozostała działalność 30.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 30.000 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24.100 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24.100 w tym: 
a) wydatki bieżące 24.100 w tym: 
- dotacje 24.100 
 
Ogółem zmniejszenie planu wydatków 633.134 
 
4.Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 
499.965 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący: 
 
Rolnictwo i łowiectwo 7.600 
Melioracje wodne 2.600 w tym: 
a) wydatki bieżące 2.600 
Izby rolnicze 1.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 1.000 w tym: 
- dotacje 1.000 
Pozostała działalność 4.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 4.000 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 78.000 
Dostarczanie wody 78.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 78.000 w tym: 
- dotacje 78.000 
Transport i łączność 140.000 
Lokalny transport zbiorowy 140.000 w tym: 



a) wydatki bieżące 140.000 
Gospodarka mieszkaniowa 116.577 
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 16.577 w tym: 
a) wydatki majątkowe 16.577 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000 w tym: 
a) wydatki majątkowe 100.000 
Administracja publiczna 10.967 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 10.000 
Pozostała działalność 967 w tym: 
a) wydatki bieżące 967 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.500 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 3.500 w tym: 
a) wydatki bieżące 3.500 w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.500 
Oświata i wychowanie 72.241 
Szkoły podstawowe 34.888 w tym: 
a) wydatki bieżące w tym: 34.888 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.300 
Przedszkola 25.577 w tym: 
a) wydatki bieżące 25.577 w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.570 
Gimnazja 11.768 w tym: 
a) wydatki bieżące 11.768 w tym: 
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń 1.004 
Pozostała działalność 8 w tym: 
a) wydatki bieżące 8 
Pomoc społeczna 6.000 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 6.000 
Edukacyjna opieka wychowawcza 37.380 
Świetlice szkolne 37.380 w tym: 
a) wydatki bieżące 37.380 w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.950 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.800 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.800 w tym: 
a) wydatki bieżące 1.800 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.800 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.800 w tym: 
a) wydatki majątkowe 1.800 w tym: 
- dotacje 1.800 
Kultura fizyczna i sport 24.100 
Obiekty sportowe 24.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 24.000 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100 w tym: 
a) wydatki bieżące 100 
 
Ogółem zwiększenie planu wydatków 499.965 
 
5.W Uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 wprowadza się 
następujące zmiany: 
1)w § 1 ust. 3 różnica między dochodami i wydatkami ulega zmniejszeniu o 
kwotę 417.721 zł., tj. z kwoty 1.425.264 zł. do kwoty 1.007.543 zł.  
2)§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w 



kwocie 1.007.543 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
a)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 
kwocie 1.007.543 zł. 
3)w § 1 ust. 4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 417.721 zł., tj. z kwoty 
4.860.048 zł. do kwoty 4.442.327 zł. 
4)§ 1 ust. 4 nadaje się brzmienie: 
"4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.442.327 zł. i rozchody budżetu w 
kwocie 3.434.784 zł."; 
5)w załączniku Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2007 
rok, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 dokonuje się 
następujących zmian: 
a)przychody budżetu ogółem zmniejsza się o kwotę 417.721 zł., tj. z kwoty 
4.860.048 zł. do kwoty 4.442.327 zł.; 
b)w pkt 1) zmniejsza się kredyty bankowe o kwotę 417.721 zł., tj. z kwoty 
417.721 zł. do kwoty 0 zł.; 
c)w pkt 1) ppkt b) zmniejsza się kredyty bankowe na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań o kwotę 417.721 zł., tj. z kwoty 417.721 zł. do kwoty 
0 zł. 
6)w załączniku Nr 8 - Wydatki związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje 
się następujących zmian:  
a)likwiduje się zadanie "Poprawa bezpieczeństwa powodziowego" 
likwiduje się zadanie "Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku"  
b)wprowadza się nowe zadanie "Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 
768 w Brzesku wraz z przebudową chodników i wymianą części krawężników, 
budową sieci kanalizacji deszczowej w Brzesku przy ul. Solskiego oraz budową 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicami Szczepanowską i Okulickiego : 
ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.043.609 zł. 
ustala się limit wydatków w 2007 r. w kwocie 213.000 zł. 
ustala się limit wydatków w 2008 r. w kwocie 1.949.883 zł. 
ustala się limit wydatków w 2009 r. w kwocie 1.880.726 zł. 
7)w załączniku Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, do Uchwały Budżetowej 
Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje się następujących zmian: 
a) w pkt 3. "Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności - Program English 
Teaching - Small Grants 2007  projekt "Wakacje z językiem angielskim i nie 
tylko" wprowadza się zmiany: 
"Przewidywane łączne nakłady finansowe" w kwocie 10.200 zł. zastępuje się 
kwotą 10.350 zł.  
"Wysokość wydatków w roku 2007": 
w pozycji "Razem" kwotę 10.200 zł. zastępuje się kwotą 10.350 zł.  
w pozycji "Środki budżetu UE" kwotę 10.200zł. zastępuje się kwotą 10.350zł 
8)w załączniku Nr 10 - Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2007 rok, do 
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje się następujących 
zmian: 
a)w Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się 
zmian: 
dodaje się pkt 1) o treści: "1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury"  
dodaje się pkt 2) o treści: "2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów publicznych"  
w pkt 1) zmniejsza się wysokość dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Brzesku o kwotę 24.100 zł., tj. z kwoty 906.700 zł. do kwoty 882.600 
zł.  



w pkt 2) wprowadza się dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Brzesku w wysokości 1.800 zł.  
9)w załączniku Nr 13 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, do Uchwały Budżetowej 
Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje się następujących zmian: 
a)w pozycji: "II. Przychody razem" dodaje się pkt 2/ o treści: "Inne wpływy" 
b)w pkt 2/ "Inne wpływy" zwiększa się przychody o kwotę 94.490 zł., tj. z kwoty 
0 zł. do kwoty 94.490 zł.  
c)w pozycji: "III. Ogółem środki do dyspozycji" dokonuje się zwiększenia o 
kwotę 94.490 zł., tj. z kwoty 212.331 zł. do kwoty 306.821 zł.  
d)w pozycji: "IV. Wydatki ogółem" dokonuje się zwiększenia o kwotę 94.490 zł., 
tj. z kwoty 212.331 zł. do kwoty 306.821 zł.  
10)załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok, 
do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
11)załącznik Nr 7 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2007 roku, 
do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;  
 


