Uchwała Nr XLII/277/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 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 2) oraz art.184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10 lit.a, 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 6.438,00 zł. – zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę 3.231.695,00 zł. –
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę 855.893,00 zł. –
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Wskutek zmian określonych w § 1:
1) zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2009 rok o kwotę
2.382.240,00 zł., tj. z kwoty 18.560.516,00 zł. do kwoty 16.178.276,00 zł., który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów,
2) zmniejsza się przychody budżetu Gminy Brzesko z tytułu kredytów o kwotę
2.382.240,00 zł., tj. z kwoty 19.307.768,00 zł. do kwoty 16.925.528,00 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

-

81.551.031,00 zł.
97.729.307,00 zł.
16.178.276,00 zł.
19.856.586,00 zł.
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 2.382.240,00 zł., tj. z kwoty
19.307.768 zł. do kwoty 16.925.528,00 zł.
§ 4.
W części III – Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe, § 9 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach i kwotach określonych na poszczególne lata, jak przedstawiono
w załączniku Nr 8.
§ 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 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2008 – 2020 przyjmuje postać, jak w załączniku
Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9.
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.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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OBJAŚNIENIA:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.438 zł.

•

Dział 801: dochody placówek oświatowych – 5.800 zł., w tym:

-

•

z tytułu darowizny pieniężnej z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie dla Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Brzesku – 5.000 zł.
- z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk za powstałą szkodę (zalanie
klasy) w Szkole Podstawowej w Buczu – 800 zł.
Dział 852: dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku (zadania własne) – 638 zł., w tym:
- grzywna za nieterminowe stawienie się na wezwanie – 50 zł.
- odsetki od rachunku bankowego do spłat należności dłużników alimentacyjnych – 50 zł.
- zwrot nadpłaty wynagrodzenia – 538 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.231.695 zł., w tym:
1) wydatków bieżących o kwotę 142.000 zł.

•
•

Dział 710: zad. ITK/26 – Planowanie przestrzenne – przesunięcie środków do Dz. 600 na inwestycje drogowe
na miejskich osiedlach – 140.000 zł.
Dział 921: zad. BS/04 – Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy – zmiana przeznaczenia środków
będących do dyspozycji Osiedla „Kościuszki – Ogrodowa” (rezygnacja z dotacji dla MOK na zakup
wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej) – 2.000 zł.

2) wydatków majątkowych o kwotę 3.089.695 zł.

•

Dział 900: zmniejszenie planu wydatków na zadaniu wieloletnim ITK/93 – Ochrona wód w dorzeczu rzeki
Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie działalności Związku
Międzygminnego w Brzesku, w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Spójności
w bieżącym roku – 3.089.695 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 855.893 zł.
1) wydatków bieżących o kwotę 607.800 zł.

•

•

Dział 750: zad. BS/04 – Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy – przeznaczenie środków będących
do dyspozycji Osiedla „Kościuszki – Ogrodowa” na organizację czasu wolnego mieszkańców (organizacja
Pikniku Osiedlowego, wycieczki dla dzieci, wyjazdu do teatru dla osób starszych, zakup nagród za udział
w konkursach itp.) – 1.000 zł.
Dział 757: zad. BK/08 – Analiza dokumentów księgowych – obrót bezgotówkowy – zwiększenie środków na
obsługę długu – 550.000 zł., w tym:
- odsetki od wyemitowanych obligacji – 450.000 zł.
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•

•

- odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów – 100.000 zł.
Dział 801: zwiększenie planów finansowych placówek oświatowych – 5.800 zł., w tym:
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku (środki z darowizny) na realizację zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży – 5.000 zł.
- Szkoły Podstawowej w Buczu (środki z odszkodowania) na malowanie zalanej klasy – 800 zł.
Dział 900: zwiększenie planu ogółem – 51.000 zł. na następujących zadaniach:
- zad. ITK/06 – Oczyszczanie ulic i placów miasta Brzeska wraz z zimowym utrzymaniem przejść –
uzupełnienie środków w związku z większymi niż zakładano wydatkami na utrzymanie zimowe
przejść w okresie styczeń – marzec – 10.000 zł.
- zad. BS/04 – Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy – przeznaczenie środków będących do
dyspozycji Osiedla „Kościuszki – Ogrodowa” na zagospodarowanie zieleńców (zakup krzewów
ozdobnych) – 1.000 zł.
- zad. ITK/04 – Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej wraz z przylegającymi chodnikami –
przeznaczenie środków na malowanie konstrukcji zadaszenia estrady na Placu Kazimierza Wielkiego,
zakup nowych donic oraz zakup donic wiszących na słupy oświetleniowe na Placu Kazimierza –
30.000 zł.
- zad. ITK/08 – Utrzymanie studni publicznych – zwiększenie środków na remont 5 szt. studni
publicznych (wymiana pomp na nowy typ) – 10.000 zł.

2) wydatków majątkowych o kwotę 248.093 zł.

•

zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne – 248.093 zł., w tym:
Dział 600:
- ITK/80 – „Zakup i montaż przystanków autobusowych” – zabezpieczenie brakujących środków na
kompleksowe wykonanie zadania (montaż 11 przystanków) – 7.000 zł.
- ITK/109 – „Budowa parkingów i dróg: Osiedle Jagiełły, Partyzantów, Ogrodowa” (nowe zadanie
inwestycyjne) – 140.000 zł.
Dział 900: ZPK/61 – „Wniesienie wkładów do RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku” (nowy wydatek majątkowy) –
pokrycie kosztów przygotowania studium i wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
(udział Gminy Brzesko w kosztach niekwalifikowanych poniesionych przez Spółkę na realizację
przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku) – 101.093 zł.

Załączniki do niniejszej uchwały znajdują się w Biurze Rady Miejskiej pok. 130
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