
Uchwała Nr XXII/148/2008 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 31 marca 2008 r. 

 
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.168 i art.184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 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 908.548 
zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę 713.146 
zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
3.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę 2.356.122 
zł.  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
 
 
1.Wskutek zmian określonych w § 1. zwiększa się planowany deficyt budżetu 
Gminy Brzesko na 2008 rok o kwotę 734.428 zł. , tj. z kwoty 5.836.872 zł. do 
kwoty 6.571.300 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
a)sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.836.872 zł., 
b)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  
wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 1.718.984 zł. 
c)innych źródeł w łącznej kwocie 15.444 zł. 
2.Ustala się przychody i rozchody budżetu  jak w załączniku Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
 
Po zmianach wprowadzonych w § 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2008 wynosi: 
1)plan dochodów - 72.933.571 zł. 
2)plan wydatków - 79.504.871 zł. 
3)deficyt - 6.571.300 zł. 
4)przychody - 10.051.300 zł. 
5)rozchody - 3.480.000 zł. 

§ 3. 
 
 
Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko na rok 2008  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 
 
 
W wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi dokonuje 
się zmian  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 
 
 



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. 

§ 6. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 7. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 

 

 
 
 
Załączniki do niniejszej uchwały - Biuro Rady Miejskiej, pok. 130 
 


