
Uchwała Nr XL/262/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 marca 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, 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. Zmniejsza  się  dochody  budżetu  Gminy  Brzesko  na  rok  2009  o  kwotę  1.299,00  zł.  – 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę  3.393.906,00 zł.  – 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę  2.511.481,00 zł. – 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę  6.160.455,00 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 

256.367,00 zł., tj. z kwoty 18.304.149,00 zł. do kwoty 18.560.516 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 1.153.081,00 zł., tj. z kwoty 
1.777.977,00 zł. do kwoty 2.931.058,00 zł.

3) zmniejsza  się  przychody  budżetu  Gminy  Brzesko  z  tytułu  kredytów  o  kwotę 
896.714,00 zł., tj. z kwoty 20.204.482,00 zł. do kwoty 19.307.768,00 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) plan dochodów -    81.389.549,00 zł. 
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2) plan wydatków -    99.950.065,00 zł. 
3) deficyt -    18.560.516,00 zł. 
4) przychody -    22.238.826,00 zł. 
5) rozchody -      3.678.310,00 zł. 

§ 3.

1. W części III – Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe w § 8 zmniejsza się roczne limity 
dla  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  oraz  spłatę 
wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  oraz  wykup  papierów  wartościowych  o  kwotę 
896.714,00 zł., tj. z kwoty 20.204.482 zł. do kwoty 19.307.768,00 zł.

§ 4.

Załącznik  Nr  6  –  Dochody  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych 
i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  oraz  Zwalczania  Narkomanii  w  Gminie  Brzesko  w  2009  roku,  do 
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do 
niniejszej uchwały.

§ 5.

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.

§ 6.

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.

§ 7.

Załącznik nr 9 – Dotacje dla gminnych instytucji kultury w 2009 roku,  do Uchwały Budżetowej 
Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 13a – Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku 
w 2009 roku,  do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 – otrzymuje brzmienie jak 
załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2008 – 2020 przyjmuje postać, jak w załączniku 
Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 10.
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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.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 12.

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 pok. 130
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