Uchwała Nr XXXVIII/255/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009
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 ust.4,
art.168 ust. 2 pkt 6) oraz art.184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 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 2009 o kwotę 856 zł. – zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę 78.856 zł. – zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Wskutek zmian określonych w § 1:
1) zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2009 rok o kwotę
78.000,00 zł., tj. z kwoty 18.226.149,00 zł. do kwoty 18.304.149 zł., który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów,
2) zwiększa się przychody budżetu Gminy Brzesko z tytułu wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 78.000,00 zł., tj. z kwoty
1.699.977,00 zł. do kwoty 1.777.977,00 zł.
2. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2009 roku, do Uchwały
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
3. Po zmianach wprowadzonych w § 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2009 wynosi:
1)
2)
3)
4)
5)

plan dochodów
plan wydatków
deficyt
przychody
rozchody

-

77.088.575,00 zł.
95.392.724,00 zł.
18.304.149,00 zł.
21.982.459,00 zł.
3.678.310,00 zł.
§ 3.

1. W § 5 po pkt 2 lit.d) dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu:
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„e) z tytułu dotacji celowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Brzesku na kwotę 5.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13a”.
2. Po załączniku Nr 13 wprowadza się Załącznik Nr 13a – „Dotacja dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku w 2009 roku”, który otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Załącznik Nr 7 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej
Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Załącznik Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 6.
Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2008 – 2020 przyjmuje postać, jak w załączniku
Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7.
W Uchwale Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 Nr XXXV/252/2008 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 29 grudnia 2008 roku – wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały
i załączników.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Załączniki do niniejszej uchwały dostępne są w Biurze Rady Miejskiej I pietro, pok 130
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OBJAŚNIENIA:
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 856 zł., w tym:
• refundacja zasiłku stałego i składki zdrowotnej od innej gminy właściwej ze względu na miejsce
pobytu stałego osoby pobierającej świadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzesku
(zadania zlecone).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 78.856 zł., w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 5.856 zł.
• w dz. 851 – Ochrona zdrowia, o kwotę 5.000 zł. – w zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych
– obrót bezgotówkowy, przyznanie dotacji dla SP ZOZ w Brzesku na sfinansowanie prac
remontowych na Oddziale Rehabilitacji;
• w dz. 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 856 zł. – zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie wypłaconego ze środków z dotacji zasiłku stałego i składki zdrowotnej, refundowanych
z innej gminy.
2) wydatków majątkowych o kwotę 73.000 zł., w tym:
• w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o kwotę 57.000 zł.
z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Wokowicach na zakup samochodu pożarniczego;
• w dz.801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 16.000 zł. dodatkowo na zadaniach:
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku – 13.400 zł.
- Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – 2.600 zł.
w związku z dokonaniem rozliczenia kosztów ogrzewania za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.
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