
Uchwała Nr XXXIV/228/2008
Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 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.165, art. 165a , art. 166 oraz 
art.184  ust.1  pkt  1,  2,  3,  4,  5,  9  i  14  i  ust.3  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 dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę 340.044 zł. - zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę 724.429 zł. - zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Zmniejsza  się  wydatki  budżetu  Gminy  Brzesko  na  rok  2008  o  kwotę  1.612.906 zł.  - 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę  133.147 zł. - zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wskutek zmian określonych w § 1:
1) zmniejsza  się  planowany  deficyt  budżetu  Gminy  Brzesko  na  2008  rok  o  kwotę 

1.095.374,00 zł., tj. z kwoty 3.349.802,00 zł. do kwoty 2.254.428,00 zł., który zostanie 
pokryty przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych

2) zmniejsza się przychody budżetu Gminy Brzesko z tytułu sprzedaży wyemitowanych 
papierów wartościowych  o  kwotę  1.095.374,00  zł.,  tj.  z  kwoty  4.595.374,00  zł.  do 
kwoty 3.500.00,00 zł.

3) zmniejsza  się  roczne  limity  dla  zobowiązań  z  tytułu  emitowanych  papierów 
wartościowych  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  oraz  zobowiązań 
z  tytułu  emisji  papierów wartościowych na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek 
oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.095.374 zł. , tj. z kwoty 4.595.374 zł. do 
kwoty 3.500.000 zł.

2. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2008 rok, do Uchwały 
Budżetowej  Gminy Brzesko na  rok 2008 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

3. Po zmianach wprowadzonych w § 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2008 wynosi:

1) plan dochodów -    74.100.586,91 zł. 
2) plan wydatków -    76.355.014,91 zł. 
3) deficyt -      2.254.428,00 zł. 
4) przychody -      5.234.428,00 zł. 
5) rozchody -      2.980.000,00 zł. 



§ 3.

Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie  Brzesko  w  2008  roku  –  zgodnie 
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4.

Załącznik  Nr  7  –  Wydatki  majątkowe  Gminy Brzesko w 2008 roku,  do  Uchwały  Budżetowej 
Gminy Brzesko na rok 2008 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W załączniku Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały 
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008 dokonuje się następujących zmian: 

1. W zadaniu „Budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej” (Lp.2):
1) zwiększa się łączne nakłady o kwotę 12.388.887 zł., tj. z kwoty 6.011.113 zł. do kwoty 

18.400.000 zł.;
2) zmniejsza się limit wydatków w 2008 r. o kwotę 100.000 zł., tj. z kwoty 100.000 zł do 

kwoty 0 zł.;
3) zwiększa się limity wydatków w 2009 r. o kwotę 1.048.000 zł., tj. z kwoty 1.352.000 zł. 

do kwoty 2.400.000 zł.;
4) zmniejsza się limit wydatków w 2010 r. o kwotę 352.000 zł., tj. z kwoty 1.352.000 zł. do 

kwoty 1.000.000 zł.;
5) zwiększa się  limit  wydatków w kolejnych latach o kwotę 3.922.887 zł.,  tj.  z  kwoty 

3.077.113 zł. do kwoty 7.000.000 zł.;
2. W  zadaniu  „Uzbrojenie  terenów  przeznaczonych  na  strefę  aktywności  gospodarczej  na 

Pomianowskim Stoku (Lp.4):
1) zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1.100.000 zł., tj. z kwoty 4.000.000 zł. do kwoty 

2.900.000 zł.;
2) zmniejsza się limit wydatków w 2008 r. o kwotę 400.000 zł., tj. z kwoty 900.000 zł. do 

kwoty 500.000 zł.
3) zmniejsza się limit wydatków w 2009 r. o kwotę 200.000 zł., tj. z kwoty 1.900.000 zł. do 

kwoty 1.700.000 zł.
4) zmniejsza się limit wydatków w 2010 r. o kwotę 500.000 zł., tj. z kwoty 1.200.000 zł. do 

kwoty 700.000 zł.
3. Wykreśla się zadanie „Zakup i montaż kontenerów socjalnych” (Lp.14).
4. W zadaniu „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Buczu na potrzeby przedszkola” 

(Lp.21):
1) zmniejsza się limit wydatków w 2008 r. o kwotę 54.262 zł., tj. z kwoty 80.000 zł. do 

kwoty 25.738 zł.
2) zwiększa się limit wydatków w 2009 r. o kwotę 54.262 zł., tj. z kwoty 450.000 zł. do 

kwoty 504.262 zł.



5. W Lp. 25 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa drogi cmentarnej w Porębie 
Spytkowskiej” o łącznych nakładach 60.000 zł. z limitem wydatków w 2008 r. w wysokości 
3.600 zł. oraz limitem wydatków w 2009 r. w wysokości 56.400 zł.

6. W  Lp.  26  wprowadza  się  nowe  zadanie  inwestycyjne  „Zakup  i  wdrożenie  jednolitego 
systemu księgowo – podatkowego z funkcjami wspomagającymi zarządzanie i  kontrolę” 
o łącznych nakładach 570.000 zł. z limitem wydatków w 2009 r. w wysokości 570.000 zł.

§ 6.

Załącznik  Nr  8  -  Wydatki  związane  z  wieloletnimi  programami  inwestycyjnymi,  do  Uchwały 
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej 
uchwały.

§ 7.

Zmniejsza się dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 
do niniejszej uchwały. 

§ 8.

Zwiększa się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku na 
2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 9.

Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2007 – 2018 przyjmuje postać, jak w załączniku 
Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 10.

W uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008 Rady Miejskiej w Brzesku Nr XVII/130/2007 
z  dnia  28  grudnia  2007  roku  –  wprowadza  się  zmiany  wynikające  z  niniejszej  uchwały 
i załączników.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 12.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.


