Uchwała Nr VIII(47) 2003 Rady Miejskiej w Brzesku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2003 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi
zmianami), art.109, art.110, art.112, art.114 i art.124 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15,
poz.148 ) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę
14.789 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów.
Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę
159.361 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2003 r. o kwotę
46.120 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków.
W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany :
- w § 1 ust.3 różnica między dochodami a wydatkami zwiększa się o kwotę
98.452 zł., tj. z kwoty 5.188.507 zł. do kwoty 5.286.959 zł. i stanowi ona
deficyt budżetu,
- § 1 ust.3 nadaje się brzmienie :
"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie
5.286.959 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych
pożyczek w kwocie 2.408.784 zł. zaciąganych kredytów w kwocie 2.120.627 zł.
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 757.548 zł.
- § 1 ust.4 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 98.452 zł., tj. z kwoty
5.329.411 zł. do kwoty 5.427.863 zł.
- § 1 ust.4 nadaje się brzmienie :
"Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.427.863 zł. i rozchody budżetu w
kwocie 140.904 zł. - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".
- § 7 ust.1 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o
kwotę 450 zł.
W załączniku Nr 13 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, do
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.,
dokonuje się następujących zmian :
- w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków
specjalnych o kwotę 450 zł.
Załącznikowi Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy
Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. nadaje się brzmienie jak
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznikowi Nr 8 - Wydatki związane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27
lutego 2003 r. nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .
Załącznikowi Nr 13 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, do

Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.
nadaje się brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
Załącznikowi Nr 16 - Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko, do Uchwały
Budżetowej Gminy Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. nadaje się
brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
Stan budżetu po zmianach:
-

dochody - 45.451.972 zł.
przychody - 5.427.863 zł.
wydatki - 50.738.931 zł.
rozchody - 140.904 zł.
deficyt budżetu - 5.286.959 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.

OBJAŚNIENIA
Zwiększenia planu dochodów - 14.789 zł.
Dz. 750 - Administracja publiczna - 1.489 zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 1.489 zł
Zwiększenie planu dochodów - wpłata Zarządu Osiedla Kościuszki.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 13.300 zł
Rozdz. 80110 - Gimnazja - 13.300 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych - Gimnazjum Nr 1 w Brzesku (kwota 12.000 zł) i Gimnazjum Nr 2
w Brzesku (kwota 1.300 zł).
Zwiększenia planu wydatków - 159.361 zł.
Dz. 600 - Transport i łączność - 68.520 zł
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 68.520 zł
Zwiększenie planu wydatków bieżących tytułem:
przywrócenia środków na zadanie "Zarządzanie drogami gminnymi w Brzesku?
(środki z w/w zadania zostały przesunięte Zarządzeniem Burmistrza na
wykonanie dokumentacji modernizacji ulic Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza
pod projektowany wniosek (wstępnie zaakceptowany) o dofinansowanie zadania
z funduszy strukturalnych - 40.000 zł, przeznaczenia środków na realizację
dodatkowych prac związanych z utrwaleniem tymczasowych parkingów i
zasypaniem stawu przy ul. Źródlanej a także na remont nawierzchni ul.

Pielgrzymów w ramach
uroczystości jubileuszowych kanonizacji Św. Stanisława w Szczepanowie - kwota
7.900 zł , utrzymania zimowego dróg, gdyż w związku z przedłużającą się i
uciążliwą zimą zaistniała potrzeba przeznaczenia dodatkowych środków na ten
cel ? kwota 20.620 zł., w tym: na utrzymanie zimowe dróg w Brzesku (kwota
5.620 zł) i na utrzymanie zimowe dróg w sołectwach Gminy (kwota 15.000 zł)
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 10.609 zł
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10.609 zł
Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy z uwagi na konieczność
zapłacenia podatku od nieruchomości od lokalu przekazanego Miejskiemu
Zakładowi Gospodarki Komunalnej jedynie w administrowanie, a więc na
spoczywającym na Gminie, jako właścicielu, obowiązku podatkowym.
Dz. 750 - Administracja publiczna - 54.812 zł
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 27.292 zł
Zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu:
zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z koniecznością zawarcia
kolejnych umów - zleceń na sporządzanie kapitałów początkowych dla
pracowników oświaty - 25.292 zł,
wdrożenie programu geodezyjnego "EWOPIS WINDOWS" - 2.000 zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 27.520 zł
Zwiększenie planu wydatków bieżących:
kwota 2.500 zł w celu zmiany klasyfikacji budżetowej odnośnie wypłaty
świadczeń żołnierzom rezerwy,
kwota 1.489 zł w celu przeznaczenia środków na wydatki związane z
działalnością Osiedla Kościuszki,
kwota 6.060 zł przeznaczona na zakup darów ofiarnych w związku z obchodzoną
uroczystością jubileuszową kanonizacji Św. Stanisława w Szczepanowie,
kwota 17.471 zł przeznaczona na pokrycie dodatkowych wydatków w ramach
promocji Gminy (m.in. zakup kamery, magnetowidu, koszulek na otwarcie
krytej pływalni, wykonanie druku mapek z terenów zalewowych, tablic
informacyjnych i tablic oznaczenia ulic w związku z uroczystością jubileuszową
kanonizacji Św. Stanisława a także wydatków dotyczących współorganizacji
Pikniku Europejskiego z Radiem Kraków).
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 13.300 zł
Rozdz. 80110 - Gimnazja - 13.300 zł
Zwiększenie planu wydatków bieżących - Gimnazjum Nr 1 w Brzesku (kwota
12.000 zł) i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku (kwota 1.300 zł).
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.620 zł
Rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.620 zł
Zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach
oświatowych:
Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 328 zł
Przedszkole Nr 3 w Brzesku - 219 zł
Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 644 zł
Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 320 zł
Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 517 zł
Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 777 zł
Przedszkole Nr 1 Jadowniki - 259 zł
Przedszkole w Szczepanowie - 324 zł
Przedszkole Poręba Spytkowska - 232 zł.
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.000 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 5.000 zł
Zwiększenie planu wydatków bieżących w celu przeznaczenia środków na
dokończenie renowacji studni w Rynku w Szczepanowie (wykonanie elementu
koła z wałem).
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.500 zł
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.500 zł
Zwiększenie planu wydatków - dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego
Ośrodka Kultury w Brzesku na uruchomienie świetlicy środowiskowej w budynku
TKKF "Sokół" (opłaty za media oraz wyposażenie świetlicy w gry i materiały
niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą).
Zmniejszenia planu wydatków - 46.120 zł.
Dz. 758 - Różne rozliczenia - 2.500 zł
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 2.500 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji
budżetowej odnośnie wypłaty świadczeń żołnierzom rezerwy (środki
przeniesione do dz. 750 rozdz. 75095).
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 3.620 zł
Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.620 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących w celu rozdysponowania środków w
poszczególnych jednostkach oświatowych.
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 40.000 zł
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 40.000 zł
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących zadania
inwestycyjnego p.n. "Porządkowanie kanalizacji w mieście" celem przywrócenia
środków do dz. 600 rozdz. 60016 na zadanie "Zarządzanie drogami gminnymi w
Brzesku" (środki z w/w zadania zostały przesunięte Zarządzeniem Burmistrza na
wykonanie dokumentacji modernizacji ulic Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza
pod projektowany wniosek (wstępnie zaakceptowany) o dofinansowanie zadania
z funduszy strukturalnych.

