
Uchwała Nr IX(58) 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 
 
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 
670.145 zł i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący : 
 
Administracja publiczna 305  
Pozostała działalność 305 
Wpływy z różnych opłat 100 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200 
Pozostałe odsetki 5  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.903  
Pozostała działalność 1.903 
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 1.903  
Różne rozliczenia 546.943 
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 18.980  
Subwencje ogólne z budżetu państwa 18.980 
Różne rozliczenia finansowe 527.963 
Wpływy z różnych dochodów 527.963  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120.259 
Oczyszczanie miast i wsi 113.348  
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 3.200  
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych 110.148  
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300  
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 300  
Pozostała działalność 6.611  
Pozostałe odsetki 11  
Wpływy z różnych dochodów 6.600  
Kultura fizyczna i sport 735  
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 735  
Wpływy z różnych dochodów 735  
 
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 
808.909 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący : 
 
Rolnictwo i łowiectwo 6.600  
Izby rolnicze 6.600  
w tym: a)wydatki bieżące 6.600  
Transport i łączność 157.000  
Drogi publiczne gminne 157.000  
w tym: a)wydatki bieżące 72.000 b)wydatki majątkowe 85.000  
Administracja publiczna 200  



Pozostała działalność 200  
w tym: a) wydatki bieżące 200  
Oświata i wychowanie 87.000  
Szkoły podstawowe 22.000  
w tym: a) wydatki bieżące 22.000  
Gimnazja 65.000  
w tym: a) wydatki bieżące 65.000 w tym: - dotacje 50.000  
Ochrona zdrowia 5.000  
Szpitale ogólne 5.000  
w tym: a) wydatki bieżące 5.000 w tym : - dotacje 5.000  
Opieka społeczna 20.000  
Domy pomocy społecznej 20.000  
w tym: a) wydatki bieżące 20.000 w tym : - dotacje 20.000  
Edukacyjna opieka wychowawcza 19.500  
Przedszkola 19.500  
w tym: a) wydatki bieżące 14.500 b) wydatki majątkowe 5.000  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 504.109  
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 368.461  
w tym: a) wydatki majątkowe 368.461  
Oczyszczanie miast i wsi 110.148  
w tym: a) wydatki majątkowe 110.148  
Pozostała działalność 25.500  
w tym: a) wydatki majątkowe 25.500  
Kultura fizyczna i sport 9.500  
Obiekty sportowe 7.000  
w tym: a) wydatki majątkowe 7.000  
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.500  
w tym: a) wydatki majątkowe 2.500  
 
 
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2003 rok o kwotę 
345.461 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący : 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 345.461  
Pozostała działalność 345.461  
w tym: a) wydatki majątkowe 345.461  
 
 
4. W treści uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany : 
 
1) w § 1 ust.3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 
206.697 zł., tj. z kwoty 5.286.959 zł. do kwoty 5.080.262 zł. i stanowi ona 
deficyt budżetu. 
 
2) § 1 ust.3 nadaje się brzmienie : 
"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 
5.080.262 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 
zaciąganych pożyczek w kwocie 2.408.784 zł. 
zaciąganych kredytów w kwocie 1.913.930 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." 
 
3) § 1 ust.4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 126.697 zł., tj. z kwoty 
5.427.863 zł. do kwoty 5.301.166 zł. 
 
4) § 1 ust. 4 zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 80.000 zł., tj. z kwoty 



140.904 zł. do kwoty 220.904 zł 
 
5) § 1 ust.4 nadaje się brzmienie : 
"Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.301.166 zł. i rozchody budżetu w 
kwocie 220.904 zł. - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały". 
 
6) § 7 ust.1 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o 
kwotę 600 zł. 
 
 
5. W Załączniku Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy 
Brzesko Nr V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003 r., dokonuje się następujących 
zmian : 
- w pozycji rozchody budżetu ogółem dodaje się pkt. 3 o brzmieniu "Udzielone 
pożyczki, w tym na: pożyczka dla OSP Szczepanów na zakup samochodu 
ratowniczego". 
 
 
6. 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 : 
a) w dz. 854 rozdz. 85404 zwiększa się plan przychodów i wydatków środków 
specjalnych o kwotę 600 zł. 
 
 
7. 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. 
 
 
8. 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 . 
 
 
9. 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. 
 
 
10. Załącznikowi Nr 16 - Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2002 - 
2010, 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. 
 
 
11. Stan budżetu po zmianach: 
 
- dochody - 46.217.890 zł.  
- przychody - 5.301.166 zł. 
- wydatki - 51.298.152 zł.  
- rozchody - 220.904 zł. 
- deficyt budżetu - 5.080.262 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. 

 
 


