
Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 30 kwietnia 2007 roku 

 
 
w sprawie : 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2007 rok 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168, 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.Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 
198.726 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący: 
 
Rolnictwo i łowiectwo 378 
Pozostała działalność 378 
Wpływy z różnych dochodów 378 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 382 
Dostarczanie wody 382 
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysokości 382 
Transport i łączność 4.336 
Drogi publiczne gminne 4.336 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 4.336 
Gospodarka mieszkaniowa 1.214 
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1.200 
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 1.200 
Pozostała działalność 14 
Pozostałe odsetki 14 
Administracja publiczna 300 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 300 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.606 
Pozostała działalność 1.606 
Wpływy z różnych dochodów 1.606 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
106.533 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 66.533 
Wpływy z opłaty skarbowej 6.515 
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 60.000 
Wpływy z różnych opłat 18 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 40.000 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 40.000 
Różne rozliczenia 6.638 
Różne rozliczenia finansowe 6.638 
Wpływy z różnych dochodów 6.638 
Oświata i wychowanie 2.000 



Szkoły podstawowe 2.000 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000 
Pomoc społeczna 1.320 
Domy pomocy społecznej 1.200 
Wpływy z różnych dochodów 1.200 
Ośrodki pomocy społecznej 120 
Wpływy z różnych dochodów 120 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74.019 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 
Wpływy z różnych dochodów 45 
Pozostała działalność 73.974 
Wpływy z różnych dochodów 73.974 
 
Ogółem zwiększenie planu dochodów 198.726 
 
2.Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 
150.000 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący: 
 
Gospodarka mieszkaniowa 150.000 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150.000 w tym: 
a) wydatki majątkowe 150.000 
 
Ogółem zmniejszenie planu wydatków 150.000 
 
 
3.Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok o kwotę 
348.726 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący: 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.606 
Pozostała działalność 1.606 w tym: 
a) wydatki bieżące 1.606 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31.000 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 31.000 w tym: 
a)wydatki bieżące 31.000 w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.000 
Ochrona zdrowia 64.000 
Szpitale ogólne 4.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 4.000 w tym: 
- dotacje 4.000 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 60.000 
Pomoc społeczna 102.120 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
100.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 100.000 
Ośrodki pomocy społecznej 120 w tym: 
a) wydatki bieżące 120 
Pozostała działalność 2.000 w tym: 
a) wydatki bieżące 2.000 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150.000 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150.000 w tym: 
a) wydatki majątkowe 150.000 
 
Ogółem zwiększenie planu wydatków 348.726 
 
4.W Uchwale budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007 wprowadza się 



następujące zmiany: 
 
1)w załączniku Nr 8 - Wydatki związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, dokonuje 
się zmiany w sposób następujący:  
a)w zadaniu 11. "Budowa kanalizacji - os. Szczepanowskie w Brzesku" w 
pozycji: 
"Limit wydatków 2007" dokonuje się zwiększenia o 150.000 zł., tj. z kwoty 
300.000 zł. do kwoty 450.000 zł.  
b)w zadaniu 15. "Rewitalizacja rynku w Brzesku" w pozycji: 
"Limit wydatków 2008" dokonuje się zwiększenia o 320.000 zł., tj. z kwoty 
200.000 zł. do kwoty 520.000 zł.  
"Limit wydatków 2009" dokonuje się zwiększenia o 320.000 zł., tj. z kwoty 
400.000 zł. do kwoty 720.000 zł. 
"Limit wydatków w kolejnych latach" dokonuje się zwiększenia o 680.000 zł., tj. 
z kwoty 300.000 zł. do 980.000 zł.  
2)załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko na 2007 rok, do 
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
3)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 Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Brzesko w 2007 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy 
Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały, 
4)załącznik Nr 7 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2007 roku, do 
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 
5)załącznik Nr 8 - Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, 
do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak 
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,  
6)załącznik Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, do Uchwały 
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 
do niniejszej uchwały, 
7)załącznik Nr 14 - Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2006  
2015, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2007, otrzymuje brzmienie 
jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 
 
5.Stan budżetu po zmianach: 
dochody - 65.749.703 zł. 
wydatki - 69.282.471 zł.  
deficyt - 3.532.768 zł.  
przychody - 6.967.552 zł.  
rozchody - 3.434.784 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: 
 
 
Zwiększenie planu dochodów - 198.726 zł.  
 
 
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 378 zł.  
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 378 zł.  
Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów wyłapania, wywozu i 
przetrzymywania psa w schronisku w Nowym Targu.  
 
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 382 
zł.  
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody - 382 zł.  
Zwrot dotacji przekazanej do Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i 
Kanalizacji w Brzesku jako dopłata do wody i ścieków.  
 
Dz. 600 - Transport i łączność - 4.336 zł. 
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 4.336 zł.  
Uiszczenie kary pieniężnej przez Zakład Usługowo - Produkcyjny "ELSTOP" z 
Nowego Sącza za niedotrzymanie umowy na wykonanie robót dodatkowych 
zgodnie z umową ITK.III.2213/4/04/245 z dnia 07.05.2004 r. /dot. projektu na 
"Budowę sygnalizacji świetlnej w Brzesku na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
nr 768 (ul. Solskiego) z drogą powiatową nr 141 (ul. Starowiejska) oraz drogą 
gminną (ul. Leg. Piłsudskiego) wraz z przebudową układu drogowego/. 
 
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.214 zł.  
Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1.200 zł.  
Czynsz za dzierżawę szaletów publicznych w Brzesku.  
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 14 zł.  
Wpływ środków z tytułu pozostałych odsetek.  
 
Dz. 750 - Administracja publiczna - 300 zł.  
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 300 zł.  
Wpływy z opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  
 
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.606 zł.  
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 1.606 zł. 
Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń i 
Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Krakowie za skradziony panel baterii słonecznej 
w Brzesku.  
 
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 



nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 
106.533 zł.  
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 66.533 zł.  
Zwiększenie planu dochodów z tytułu: 
wpływów z opłaty skarbowej - 6.515 zł.  
wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  60.000 zł. 
/wraz ze wzrostem dochodów z tego tytułu zwiększeniu ulega także plan 
wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii/, 
wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia od opłaty za zajęcie pasa 
drogowego/  18 zł.  
Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych - 40.000 zł.  
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty parkingowej.  
 
Dz. 758 - Różne rozliczenia - 6.638 zł.  
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 6.638 zł.  
Wpływy z różnych dochodów /m.in. refundacja podatku VAT z grudnia ubiegłego 
roku, korekta składek ZUS/. 
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 2.000 zł. 
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 2.000 zł. 
Darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej w Jasieniu na dożywianie dzieci. 
 
Dz. 852 - Pomoc społeczna - 1.320 zł.  
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 1.200 zł.  
Wpływy z różnych dochodów - dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt 
w Domu Pomocy Społecznej /zadania własne MOPS/.  
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 120 zł. 
Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów przygotowania danych w 
systemie POMOST za III kwartał 2006 r. /zadania własne MOPS/.  
 
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 74.019 zł.  
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 45 zł.  
Wpływy z różnych dochodów /wpłaty za drewno opałowe/. 
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 73.974 zł.  
Wpływy z różnych dochodów /wpłata Gminy Rzezawa kwoty 73.974,32 zł. 
stanowiącej 38,2% udział w realizacji inwestycji pn. "Magistrala wodociągowa 
Bochnia  Brzesko" zgodnie z umową zawartą w dn. 15.11.1995 r./.  
 
Zmniejszenia planu wydatków - 150.000 zł.  
 
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 150.000 zł.  
Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 150.000 zł.  
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zad. GGM/60 Nabycie 
nieruchomości do zasobów gminy  i przesunięcie środków finansowych na zad. 
ITK/78 Budowa kanalizacji  os. Szczepanowskie w Brzesku  (Dz. 900 
Rozdz. 90001) z przeznaczeniem na nabycie działki o pow. 4971 m2 pod 
budowę kanalizacji (przesunięcie środków na zadanie inwestycyjne ujęte w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pozwoli na dokonanie zakupu działki bez 
potrzeby zaangażowania w chwili obecnej środków kredytowych).  
 
Zwiększenia planu wydatków - 348.726 zł. 
 
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.606 zł.  
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 1.606 zł.  
Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup panelu baterii słonecznej w 



miejsce skradzionej w punkcie w Brzesku, w związku z otrzymanym 
odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w 
Krakowie (zad. SEG/09 - Utrzymanie monitoringu rzeki Uszwicy).  
 
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 
31.000 zł.  
Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych - 31.000 zł.  
Zwiększenie planu wydatków bieżących przewidzianych na wypłatę prowizji za 
obsługę parkingów przez Okocimski Klub Sportowy w Brzesku, w związku ze 
zwiększeniem dochodów (zad. ITK/22). 
 
Dz. 851 - Ochrona zdrowia - 64.000 zł. 
Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - 4.000 zł.  
Dotacja na remont (wymiana drzwi) w Zakładzie Analityki Medycznej w SP ZOZ 
w Brzesku  zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu BK/08  
"Analiza dokumentów księgowych  obrót bezgotówkowy". 
Rozdz. 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60.000 zł.  
Zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:  
"Programy profilaktyczne, szkolenia"  20.000 zł. (z tego 2.000 zł. na zakup 2 
telewizorów i DVD jako pomocy w realizacji programów profilaktycznych),  
"Organizowanie obozów, kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży"  
20.000 zł. 
"Organizację miejsc rekreacji oraz promocji zdrowego trybu życia"  20.000 zł. 
 
Dz. 852 - Pomoc społeczna - 102.120 zł.  
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe - 100.000 zł.  
Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem środków na wypłatę 
zasiłków, w tym na potrzeby bytowe rodziny, związane z urodzeniem się 
pięcioraczków.  
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 120 zł.  
Zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS z przeznaczeniem na zakup 
papieru do drukarek dla celów prowadzenia systemu POMOST /zad. własne/. 
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 2.000 zł.  
Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Jasieniu z 
przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin ubogich (w związku z otrzymaną 
darowizną na ten cel).  
 
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 150.000 zł.  
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 150.000 zł.  
Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zad. ITK/78 Budowa kanalizacji 

 os. Szczepanowskie w Brzesku  z przeznaczeniem na zakup gruntu pod 
realizację inwestycji /przeniesienie środków z Dz. 700/.  
 


