
Uchwała Nr XXVIII/180/2005 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 16 lutego 2005 r. 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 
późn. zm.), art.109, art.110, art.112, art.114 i art.124 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, 
poz.148 z późn. zm. ) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:  

§ 1 
 
 
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 
88.693 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący : 
 
Zmniejszenia 
 
Różne rozliczenia 88.693 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
88.693 
Subwencje ogólne z budżetu państwa 88.693 
 
Ogółem zmniejszenie planu dochodów 88.693 
 
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 
37.661 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący: 
 
Zwiększenia 
 
Gospodarka mieszkaniowa 882 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 882 
Wpływy z różnych dochodów 882 
Różne rozliczenia 35.659 
Różne rozliczenia finansowe 35.659 
Wpływy z różnych dochodów 35.659 
Oświata i wychowanie 1.120 
Szkoły podstawowe 1.059 
Wpływy z różnych dochodów 1.000 
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 59 
Przedszkola 17 
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 17 
Gimnazja 44 
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 44 
 
Ogółem zwiększenie planu dochodów 37.661 
 
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 
88.693 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący: 
 
Zmniejszenia 
 
Oświata i wychowanie 87.307 
Szkoły podstawowe 87.307 w tym: 
a) wydatki bieżące 87.307 w tym: 



wynagrodzenia i pochodne 87.307 
Edukacyjna opieka wychowawcza 1.386 
Świetlice szkolne 1.386 w tym: 
a) wydatki bieżące 1.386 w tym : 
wynagrodzenia i pochodne 1.386 
 
Ogółem zmniejszenie planu wydatków 88.693 
 
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 
37.661 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący: 
 
Zwiększenia 
 
Transport i łączność 5.500 
Drogi publiczne gminne 5.500 w tym: 
a)wydatki bieżące 5.500 
Gospodarka mieszkaniowa 31.161 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31.161 w tym: 
b)wydatki bieżące 31.161 
Oświata i wychowanie 1.000 
Szkoły podstawowe 1.000 w tym: 
a)wydatki bieżące 1.000 
 
Ogółem zwiększenie planu wydatków 
37.661 
 
5. Załącznikowi Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy 
Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
6. Załącznikowi Nr 7 - Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w roku 2005, do 
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 
r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
7. Załącznikowi Nr 8 - Wydatki związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z 
dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały . 
8. Załącznikowi Nr 15 - Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2004 - 
2012, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 
grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
9. Stan budżetu po zmianach : 
 
- dochody - 71.901.384 zł.  
- przychody - 15.088.634 zł. 
- wydatki - 84.754.518 zł. 
- rozchody - 2.235.500 zł. 
- deficyt budżetu - 12.853.134 zł. 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3 
 
 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 
 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

 
 
 
OBJAŚNIENIA 
 
Zmniejszenia planu dochodów - 88.693 zł. 
 
Dz. 758 - Różne rozliczenia - 88.693 zł. 
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego - 88.693 zł. 
Zmniejszenie planu dochodów dotyczących subwencji oświatowej w związku z 
otrzymaniem w dniu 12 stycznia 2005 r. zawiadomienia Ministra Finansów o 
ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2005. Poprzednio: 16.478.374 
zł., aktualnie : 16.389.681 zł. 
 
Zwiększenia planu dochodów - 37.661 zł. 
 
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 882 zł. 
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 882 zł. 
Odszkodowanie wpłacone na rzecz Gminy przez Karpacką Spółkę Gazownictwa 
za zajęcie gruntu gminnego na czas budowy gazociągu do zasilania Browaru 
Okocim zgodnie z umową zawartą w dniu 11.05.2004 r. pomiędzy KSG Sp. z 
o.o. w Tarnowie, Oddział Gazowniczy w Tarnowie a Urzędem Miejskim w 
Brzesku. 
 
Dz. 758 - Różne rozliczenia - 35.659 zł. 
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 35.659 zł. 
Zwiększenie planu dochodów  wpłata firmy "WOLIMEX" wynikająca z faktury 
korygującej Nr 8/2003 do faktury Nr 112/2003 z 31.10.2003. Korekta faktury 
dotyczyła zwiększenia kaucji gwarancyjnej z 5 - 10 %. 
 
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 1.120 zł. 
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 1.059 zł. 
Zwiększenie planu dochodów z tytułu: 
wpływów z środków pozostałych na rachunkach środków specjalnych - 59 zł.: 
Szkoła Podstawowa Bucze - 33 zł., 
Szkoła Podstawowa Okocim - 2 zł., 
Szkoła Podstawowa Jasień - 13 zł., 
Szkoła Podstawowa Jadowniki - 1 zł., 
Szkoła Podstawowa Nr 3 Brzesko - 5 zł., 
Szkoła Podstawowa Sterkowiec - 1 zł., 
Szkoła Podstawowa Szczepanów - 4 zł. 
wpływów z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Jasieniu - 1.000 zł.  



/zwrot kosztów energii elektrycznej dokonywany przez wykonawcę inwestycji 
"Remont szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie budowy sali 
gimnastycznej"/. 
 
Rozdz. 80104 - Przedszkola - 17 zł. 
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z środków pozostałych na 
rachunkach środków specjalnych: 
Przedszkole Nr 1 Brzesko - 1 zł., 
Przedszkole Nr 3 Brzesko - 1 zł., 
Przedszkole Nr 4 Brzesko - 2 zł., 
Przedszkole Nr 7 Brzesko - 1 zł., 
Przedszkole Nr 9 Brzesko - 2 zł., 
Przedszkole Nr 10 Brzesko - 2 zł., 
Przedszkole Jadowniki - 3 zł., 
Przedszkole Poręba Spytkowska - 4 zł., 
Przedszkole Szczepanów - 1 zł. 
 
Rozdz. 80110 - Gimnazja - 44 zł. 
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z środków pozostałych na 
rachunkach środków specjalnych: 
Gimnazjum Nr 2 w Brzesku - 1 zł., 
Gimnazjum Jadowniki - 43 zł. 
 
Zmniejszenia planu wydatków - 88.693 zł. 
 
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 87.307 zł. 
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 87.307 zł. 
W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji zgodnie z 
otrzymanym w dniu 12 stycznia 2005 r. zawiadomieniem Ministra Finansów o 
ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2005, dokonuje się 
zmniejszenia planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń w poszczególnych placówkach oświatowych: 
1.Szkoła Podstawowa Nr 2 Brzesko - 23.862 zł. 
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 Jadowniki - 9.332 zł. 
3.Szkoła Podstawowa Nr 2 Jadowniki - 5.849 zł. 
4.Szkoła Podstawowa Bucze - 5.308 zł. 
5.Szkoła Podstawowa Jasień - 7.937 zł. 
6.Szkoła Podstawowa Mokrzyska - 9.584 zł. 
7.Szkoła Podstawowa Okocim - 6.838 zł. 
8.Szkoła Podstawowa Poręba Spytk. - 6.916 zł. 
9.Szkoła Podstawowa Sterkowiec - 7.486 zł. 
10.Szkoła Podstawowa Szczepanów - 4.195 zł. 
 
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.386 zł. 
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 1.386 zł. 
Zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji - Szkoła 
Podstawowa w Szczepanowie. 
 
Zwiększenia planu wydatków - 37.661 zł. 
 
Dz. 600 - Transport i łączność - 5.500 zł. 
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 5.500 zł. 
Zwiększenie planu wydatków bieżących na wykonanie dokumentacji technicznej 
na modernizację ul. Armii Ludowej w Brzesku. 
 
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 31.161 zł. 



Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 31.161 zł. 
Zwiększenie planu wydatków bieżących : 
na realizację zadania "Geodezja i gospodarowanie mieniem komunalnym" 
/GGM/01/ - 20.509 zł., 
z tytułu podatku od nieruchomości od lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy z uwagi na konieczność zapłacenia podatku od nieruchomości 
od nieruchomości przekazanych Miejskiemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej jedynie w administrowanie, a więc na spoczywającym na Gminie, 
jako właścicielu, obowiązku podatkowym - 10.652 zł. 
 
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 1.000 zł. 
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 1.000 zł. 
Zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów energii elektrycznej 

 Szkoła Podstawowa w Jasieniu /zwiększonych w związku z realizacją 
inwestycji "Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie budowy sali 
gimnastycznej"/. 
 


