Uchwała Nr XLI/274/2006 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 kwietnia 2006 roku
w sprawie :
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz
art.165, art. 168, art. 175 ust. 1, art.184 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 plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę 46
zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:
Pomoc społeczna - 46
Ośrodki pomocy społecznej - 46
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 46
Ogółem zmniejszenie planu dochodów - 46
2.Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę
225.880 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5.236
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych - 5.236
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 5.236
Różne rozliczenia - 199.194
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 199.194
Subwencje ogólne z budżetu państwa - 199.194
Oświata i wychowanie - 21.404
Przedszkola - 2.250
Pozostałe odsetki - 800
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 1.000
Wpływy z różnych dochodów - 450
Gimnazja - 19.154
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 11.000
Wpływy z różnych dochodów - 8.154
Pomoc społeczna - 46
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 46
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 46
Ogółem zwiększenie planu dochodów - 225.880
3.Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę

57.425 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:
Transport i łączność - 55.625
Drogi publiczne gminne - 55.625 w tym:
a)wydatki bieżące 40.000
b)wydatki majątkowe 15.625
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.800
Pozostała działalność - 1.800 w tym:
a)wydatki bieżące 1.800 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.800
Ogółem zmniejszenie planu wydatków - 57.425
4.Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok o kwotę
483.259 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:
Transport i łączność - 160.061
Drogi publiczne gminne - 160.061 w tym:
a) wydatki majątkowe - 160.061
Gospodarka mieszkaniowa - 8.300
Pozostała działalność - 8.300 w tym:
a) wydatki bieżące - 8.300
Administracja publiczna - 1.800
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.800 w tym:
a)wydatki bieżące 1.800 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.800
Oświata i wychowanie - 220.598
Szkoły podstawowe - 71.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 71.000
Przedszkola - 84.250 w tym:
a) wydatki bieżące 84.250
Gimnazja - 65.348 w tym:
a) wydatki bieżące 65.348
Ochrona zdrowia - 2.500
Pozostała działalność - 2.500 w tym:
a) wydatki bieżące 2.500
Pomoc społeczna - 50.000
Domy pomocy społecznej - 50.000 w tym:
a) wydatki bieżące 50.000 w tym:
- dotacje 50.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 40.000
Pozostała działalność - 40.000 w tym:
a) wydatki bieżące 40.000
Ogółem zwiększenie planu wydatków
483.259
5.W Uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 wprowadza się
następujące zmiany:
1)w § 1 ust.3 różnica między dochodami i wydatkami ulega zwiększeniu o kwotę
200.000 zł., tj. z kwoty 5.803.214 zł. do kwoty 6.003.214 zł.
2)w § 1 ust. 3 zwiększa się zaciągane kredyty o kwotę 200.000 zł., tj. z kwoty
407.413 zł. do kwoty 607.413 zł.
3)w § 1 ust. 3 wykreśla się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie
15.997 zł.
4)w § 1 ust. 3 zwiększa się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych o kwotę 15.997 zł., tj. z kwoty 1.425.854 zł. do kwoty 1.441.851 zł.
5)§ 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:
"3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 6.003.214 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a)zaciąganych pożyczek w kwocie 53.950 zł.
b)zaciąganych kredytów w kwocie 607.413 zł.
c)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie 1.441.851 zł.
d)sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie
3.900.000 zł.
6)przychody budżetu pozostają bez zmian, tj. w kwocie 8.538.214 zł.
7)w § 1 ust. 4 zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 200.000 zł., tj. z kwoty
2.735.000 zł. do kwoty 2.535.000 zł.
8)§ 1 ust.4 nadaje się brzmienie:
"4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.538.214 zł. i rozchody budżetu w
kwocie 2.535.000 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
9)w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006,
dokonuje się następujących zmian:
a)w przychodach budżetu ogółem w pkt. 1 ppkt a) zwiększa się kredyty
bankowe na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 200.000 zł., tj. z
kwoty 407.413 zł. do kwoty 607.413 zł.
b)w przychodach budżetu ogółem w pkt. 1 ppkt b) zmniejsza się kredyty
bankowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 200.000 zł., tj.
z kwoty 2.735.000 zł. do kwoty 2.535.000 zł.
c)w przychodach budżetu ogółem zwiększa się pkt 3 ppkt a), tj. wolne środki
jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na sfinansowanie
planowanego deficytu o kwotę 15.997 zł., tj. z kwoty 1.425.854 zł. do kwoty
1.441.851 zł.
d)w przychodach budżetu ogółem wykreśla się pkt 5) nadwyżka z lat ubiegłych
/fundusze pomocowe/,
10)załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2006 rok,
do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
11)załącznik Nr 7 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2006 roku,
do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
12)załącznik Nr 8- Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
13)załącznik Nr 14 - Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2005 2015, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2006 otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6.Stan budżetu po zmianach :
dochody - 65.205.764 zł.
wydatki - 71.208.978 zł.
deficyt - 6.003.214 zł.
przychody - 8.538.214 zł.
rozchody - 2.535.000 zł.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie planu dochodów - 46 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 46 zł.
Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 46 zł.
Zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie środków w § 2360 "Dochody
jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" między
rozdziałami, tj. z rozdz. 85219 na rozdz. 85228.
Zwiększenie planu dochodów - 225.880 zł.
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.236 zł.
Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych - 5.236 zł.
Wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień, o których mowa w
ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych.
Dz.758 - Różne rozliczenia - 199.194 zł.
Rozdz.75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego - 199.194 zł.
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 roku w
sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2006 (Dz.U. Nr 266, poz.2231).

Dz.801 - Oświata i wychowanie - 21.404 zł.
Rozdz. 80104 - Przedszkola - 2.250 zł.
Zwiększenie planu dochodów:
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 500 zł. (pozostałe odsetki)
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 600 zł. (pozostałe odsetki - 300 zł.,
wpływy z różnych dochodów - 300 zł.)
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 150 zł. (wpływy z różnych dochodów)
Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 1.000 zł. (otrzymana darowizna w
postaci pieniężnej)
Rozdz. 80110 - Gimnazja - 19.154 zł.
Zwiększenie planu dochodów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku z tytułu:
sprzedaży złomu - 8.154 zł.
najmu pomieszczeń - 11.000 zł.
Dz. 852 - Pomoc społeczna - 46 zł.
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 46 zł.
Zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie środków w § 2360 "Dochody
jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" z rozdz. 85219.
Zmniejszenia planu wydatków - 57.425 zł.
Dz. 600 - Transport i łączność - 55.625 zł.
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 55.625 zł.
Zmniejszenie planu wydatków:
1)bieżących przeznaczonych na wykonanie dokumentacji okresów przyszłych i
przeniesienie środków do Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, z przeznaczeniem na ten sam cel - 40.000 zł.
2)majątkowych przeznaczonych na realizację inwestycji pn. "Stworzenie sieci
dróg związanych z działalnością żwirowni" (zgodnie z ostatnią wersją projektu
umowy w sprawie współfinansowania przygotowania i realizacji inwestycji termin realizacji zadania nastąpi w latach 2007
2008) i przeniesienie środków
na zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych (nowe nakładki asfaltowe wg
potrzeb)" w tym samym Dziale - 15.625 zł.
Dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.800 zł.
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 1.800 zł.
Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na nadzór informatyczny i
obsługę techniczną systemu monitoringu rzeki Uszwicy w 2006 r. (SEG/09) i
przeniesienie środków na ten cel do Działu 750 - Administracja publiczna, w
związku ze zmianą zakresu czynności starszego informatyka tut. Urzędu.
Zwiększenia planu wydatków - 483.259 zł.
Dz.600 - Transport i łączność - 160.061 zł.
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne - 160.061 zł.
Zwiększenie planu wydatków majątkowych na wykonanie nakładek asfaltowych
na drogach gminnych.
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 8.300 zł.
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 8.300 zł.
Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem środków na pokrycie
kosztów montażu wkładów kominowych ze stali chromoniklowej w budynkach
domów ludowych administrowanych przez Gminę ("Poczta" w Jadownikach, Dom
Ludowy "Strażak" w Wokowicach, "Sołtysówka" w Wokowicach).

Dz.750 - Administracja publiczna - 1.800 zł.
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.800 zł.
Zwiększenie planu wydatków bieżących na obsługę komputerową systemu
monitoringu rzeki Uszwicy (przeniesienie środków z Dz. 754).
Dz.801 - Oświata i wychowanie - 220.598 zł.
W związku z otrzymaną subwencją oświatową, zwiększa się plan wydatków
bieżących z przeznaczeniem środków na wykonanie niezbędnych prac
remontowych w następujących placówkach oświatowych:
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku - wymiana dachu wraz z obróbkami
blacharskimi - 46.000 zł.
Publiczne Przedszkole Nr 10 w Brzesku - wymiana stolarki okiennej, drzwi
wejściowych wraz z robotami murarskimi - 29.000 zł.
Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - przebudowa schodów
wejściowych - 7.000 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach - wymiana i remont instalacji
elektrycznej - 33.000 zł.
Szkoła Podstawowa w Buczu - wymiana dachu wraz z obróbkami blacharskimi 38.000 zł.
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku - wymiana i remont instalacji elektrycznej
na I i II piętrze - 46.194 zł.
Zwiększa się także plan wydatków bieżących:
na zakup usług budowlanych w zakresie remontów pomieszczeń budynku szkoły
19.154 zł. (Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku)
na zakup materiałów i wyposażenia - 2.077 zł.:
1)Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 500 zł.
2)Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 600 zł.
3)Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 150 zł.
4)Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 827 zł.
na zakup usług pozostałych -173 zł. (Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku)
Dz. 851 - Ochrona zdrowia - 2.500 zł.
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.500 zł.
Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem środków na
dofinansowanie badań mammograficznych i cytologicznych realizowanych w
ramach programu profilaktycznego pt. Dbamy o Nasze Mamy .
Dz.852 - Pomoc społeczna - 50.000 zł.
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 50.000 zł.
Zwiększenie planu wydatków na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących - pomoc dla Starostwa Powiatowego w Brzesku z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Brzesku
prowadzonego przez S.S. Służebniczki NMP.
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 40.000 zł.
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 40.000 zł.
Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
wykonania dokumentacji okresów przyszłych (przeniesienie środków z Dz. 600).

