Uchwała Nr XXIII/161/2008 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 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.184 ust.1 pkt 1, 2, 5, 14 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 57.199 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę 417.490
zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 o kwotę 474.689 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Po zmianach wprowadzonych w § 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2008 wynosi:
1)plan dochodów - 73.062.259 zł.
2)plan wydatków - 79.633.559 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 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.

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

Zwiększa się dotację dla gminnych instytucji kultury na 2008 rok
załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

zgodnie z

§ 6.

Zwiększa się dotację dla SP ZOZ w Brzesku na 2008 rok
załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7.

zgodnie z

Zwiększa się dotację dla działających na terenie gminy publicznych i
niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie
należące do sektora finansów publicznych na 2008 rok - zgodnie z załącznikiem
Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8.

Zmniejsza się dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych
podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w
celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008
rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9.

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.
§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 11.

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

UZASADNIENIE
Uchwała zawiera:
1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę 57.199 zł. w:
Dz. 700 z tytułu wpłaty komornika sądowego (200 zł.) oraz pozostałych odsetek
(200zł.),
Dz. 752 z tytułu wpłaty dokonanej przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w
Krakowie jako zwrot wypłaconej w 2007 r. żołnierzowi zasadniczej służby
wojskowej należności mieszkaniowej z tytułu zajmowania lokalu
mieszkaniowego (639zł.),
Dz. 758 z tytułu zwrotów zaliczek sądowych z lat poprzednich oraz refundacji
składek (3.500zł.),
Dz. 801 z tytułu:

dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień w łącznej kwocie 37.880zł. jako zwrot kosztów dotacji udzielonej
przez Gminę Brzesko publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż
gmina osoby prawne w związku z uczęszczaniem do dotowanych przedszkoli
dzieci spoza terenu Gminy Brzesko, w tym z:
- Gminy Nowy Wiśnicz (1 dziecko - Publiczne Przedszkole Integracyjne przy
Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku) - 7.530,12zł;
- Gminy Borzęcin (2 dzieci - Przedszkole Parafialne w Mokrzyskach) 15.060,24zł.;
- Gminy Dębno (1 dziecko -- Publiczne Przedszkole Integracyjne przy Parafii
Miłosierdzia Bożego w Brzesku) - 15.289,20zł.,
ponadplanowych dochodów w placówkach oświatowych w łącznej kwocie
3.696zł., w tym:
- pozostałe odsetki - 3.500zł., z tego:
Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 500zł.
Przedszkole Nr 3 w Brzesku - 300zł.
Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 700zł.
Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 300zł.
Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 400zł.
Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 600zł.
Przedszkole Nr 1 w Jadownikach - 400zł.
Przedszkole w Szczepanowie - 300zł.
- wpływy z różnych dochodów - 196zł., z tego:
Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 196zł.
Dz. 900 z tytułu otrzymanej darowizny (10.000zł.), uiszczonych kar pieniężnych
przez osoby fizyczne (600zł.) oraz wpływów ze sprzedaży drewna opałowego
(150zł.),
Dz. 926 z tytułu zwrotu kosztów wyjazdów na zawody sportowe organizowane
dla dzieci i młodzieży przez Wydział EKiS (334zł.).
2.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 417.490 zł. poprzez:
A.zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 72.490zł. w:
zad. KD/02 - Zwalczanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Brzesko przesunięcie środków w wys. 3.990zł. z Dz. 600 do Dz. 750 - w wyniku
rezygnacji z pracy pracownika interwencyjnego w USC, środki przewidziane na
jego zatrudnienie (zobowiązanie Gminy) przenosi się do Dz. 750 z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy
zlecenia,
zad. EKS/06 - Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem przedszkoli
publicznych i oddziałów klas "O"
przesunięcie środków w wys. 20.000zł. z Dz.
801 do Dz. 854,
planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach - przesunięcie środków
w wys. 40.000zł. przewidzianych na remont dachu szkoły, na nowe zadanie
inwestycyjne wieloletnie pn. "Odnowa centrum wsi Mokrzyska" w ramach tej
samej klasyfikacji budżetowej, tj. Dz. 801 Rozdz. 80101,
zad. BS/03 - Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko - przesunięcie
środków w wys. 500zł. przyznanych przez oś. "Okocimskie" na wydatki bieżące
świetlicy osiedlowej przy "Kręgielni" w Brzesku, jako dotacja dla MOK w ramach
tej samej klasyfikacji budżetowej, tj. Dz. 921 Rozdz. 92109,
zad. EKS/01 - Dofinansowanie stowarzyszeń sportowych - zmniejszenie środków
w wys. 8.000zł. przewidzianych na dotacje dla stowarzyszeń sportowych i
przeniesienie ich na wydatki bieżące, w ramach tej samej klasyfikacji
budżetowej, tj. Dz. 926 Rozdz. 92605.
B.zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 345.000zł. w:
zad. ITK/76 - Przebudowa dachu na budynku GOSiR w Mokrzyskach przesunięcie środków w wys. 220.000zł. na nowe zadanie inwestycyjne
wieloletnie pn. "Odnowa centrum wsi Mokrzyska" w ramach tej samej
klasyfikacji budżetowej, tj. Dz. 700 Rozdz. 70095,

zad. ITK/89
Budowa oczyszczalni ścieków dla SP i GOSiR w Mokrzyskach przesunięcie środków w wys. 125.000zł. na nowe zadanie inwestycyjne
wieloletnie pn. "Odnowa centrum wsi Mokrzyska" w ramach tej samej
klasyfikacji budżetowej, tj. Dz. 900 Rozdz. 90001.
3.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 474.689 zł. poprzez:
A.zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 89.689zł. w:
zad. GGM/03 - Utrzymanie domów ludowych - zwiększenie wydatków na zakup
basenu do mycia naczyń i suszarki ściennej do kuchni w Domu Ludowym w
Porębie Spytkowskiej - 6.550zł.
zad. BK/09 - Obsługa finansowa pracowników Urzędu i zleceniobiorców oraz
rozliczanie Urzędu z podatku VAT - zwiększenie wydatków na zawarcie umowy zlecenia na prace z zakresu USC - 3.990zł. (przesunięcie środków z Dz. 600),
zad. BHP/01 - Obsługa pracowników UM z zakresu BHP - zwiększenie wydatków
na organizację szkolenia okresowego dla pracowników i kadry kierowniczej
Urzędu oraz dopłaty do okularów korygujących z powieką antyrefleksyjną 11.500zł.
zad. OCK/01 - Wykonywanie zadań wojskowo - obronnych - uzupełnienie
brakujących środków na wypłatę ryczałtu mieszkaniowego żołnierzowi
zasadniczej służby wojskowej - 156zł.,
zad. EKS/09 - Nadzór nad sprawozdawczością i wykonywaniem planów
finansowych placówek oświatowych - 30.963zł., w tym:
zwiększenie planu dotacji dla Publicznego Przedszkola Integracyjnego przy
Parafii Miłosierdzia Bożego o kwotę 30.623zł. (w związku z otrzymaniem
informacji o wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymanej przez Gminę Brzesko zachodzi konieczność zwiększenia dotacji na
dzieci niepełnosprawne uczęszczające do tej placówki o kwotę 44.360zł. - w
chwili obecnej zabezpiecza się kwotę 30.623zł., w ciągu roku budżetowego musi
być jeszcze zabezpieczona kwota 13.737zł.),
zwiększenie planu dotacji dla Gimnazjum Katolickiego w Brzesku o kwotę 340zł.
(w związku z otrzymaniem informacji o wysokości subwencji oświatowej dla tej
placówki),
planach finansowych następujących placówek oświatowych na łączną kwotę
3.696zł. (środki z ponadplanowych dochodów przeznacza się na zakup środków
czystości):
Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 500zł.
Przedszkole Nr 3 w Brzesku - 300zł.
Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 896zł.
Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 300zł.
Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 400zł.
Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 600zł.
Przedszkole Nr 1 w Jadownikach - 400zł.
Przedszkole w Szczepanowie - 300zł.
zad. BK/08 - Analiza dokumentów księgowych - obrót bezgotówkowy zwiększenie wydatków o kwotę 4.500zł., w tym:
dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na zakup termometrów "Genius II" służących do
pomiaru temperatury ciała w uchu - 4.000zł.
dotacja podmiotowa dla MOK w Brzesku
500zł. (środki dla świetlicy
osiedlowej przy Kręgielni w Brzesku)
zad. EKS/06 - Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem przedszkoli
publicznych i oddziałów klas "O"
zwiększenie wydatków na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli pracujących na świetlicach szkolnych - 20.000zł.
(przesunięcie środków z Dz. 801),
zad. EKS/03 - Różne imprezy sportowo - rekreacyjne - przywrócenie środków z
ponadplanowych dochodów za wyjazdy na zawody sportowe - 334zł.
EKS/02 - Obsługa i organizacja zawodów międzyszkolnych - zwiększenie

wydatków na ogrodzenie i rekultywację boiska sportowego w Szczepanowie 8.000zł.
B.zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 385.000zł. w:
zad. ITK/99 - Odnowa centrum wsi Mokrzyska - wprowadzenie do budżetu
nowego zadania inwestycyjnego w związku z planowanym złożeniem projektu do
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - kwota 385.000zł.
stanowi zabezpieczenie środków własnych gminy w roku 2008, w następującej
klasyfikacji budżetowej:
Dz. 700 Rozdz. 70095 - 220.000zł.
Dz. 801 Rozdz. 80101 - 40.000zł.
Dz. 900 Rozdz. 90001 - 125.000zł.

