UCHWAŁA NR XXIV/231/2017
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28
grudnia 2016 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.” i ” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co
następuje:
§ 1. 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na łączną kwotę 424 640 zł w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 168 720 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 255 920 zł
- jak poniżej:

l.p.
1.

2.

3.

4.

Dział Nazwa – źródła dochodów
Zmniejszenia
Zwiększenia
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
2 578
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
w tym:
2 578
·dochody bieżące
2 578
- udział we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
/§ 0010/
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
70 818
w tym:
70 818
·dochody bieżące
70 818
- subwencje ogólne /§ 2920/
w tym:
70 818
- oświatowa
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
15 080
w tym:
15 080
·dochody bieżące
15 080
- wpływy z usług /§ 0830/
855 RODZINA
263 920
w tym:
8 000
·dochody bieżące
8 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych/§ 2030/
·dochody majątkowe
255 920
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
255 920
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin, związków powiatowo-
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5.

6.

900

926

gminnych) /§ 6330/
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
w tym:
·dochody bieżące
- wpływy z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi /§ 0490/
KULTURA FIZYCZNA
w tym:
·dochody bieżące
- wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
/ § 0960/
- dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie
własnych
zadań
bieżących /§ 2710/

-

50 000
50 000
50 000

-

27 400
27 400
12 000
15 400

2. Dokonuje się zmiany planu źródeł dochodów budżetu jak poniżej:

l.p.
1.

Dział Nazwa – źródła dochodów
Zmniejszenia
Zwiększenia
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
14 000
14 000
w tym:
14 000
14 000
·dochody bieżące
12
000
- wpływy z różnych opłat /§ 0690/
2 000
- wpływy z różnych dochodów / § 0970/
12 000
wpływy
z
tytułu
kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień /§ 0640/
2 000
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych /§ 0940/
§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na łączną kwotę 1 101 141 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 216 722 zł w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 138 422 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 84 630zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę 53 792 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 78 300 zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 884 419 zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie +884 419 zł
jak poniżej:

l.p.
1.

Dział
754

Rozdz
75412

2.

801
80104

Nazwa – rodzaj wydatku
Zmniejszenia Zwiększenia
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I
78 000
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Ochotnicze straże pożarne
78 000
w tym:
78 000
a/ wydatki bieżące
w tym:
78 000
(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
333 320
Przedszkola
265 080
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w tym:
a/ wydatki bieżące
w tym:
(1)wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
w tym:
(1.2)wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych

80110

3.

851
85154

4.

855
85505

b/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
· adaptacja części budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy na
przedszkole
Gimnazja
w tym:
a/ wydatki bieżące
w tym:
(1)wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a/ wydatki bieżące
w tym:
(1)wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
(1.2)wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
RODZINA
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
w tym:
a/ wydatki bieżące
w tym:
(1)wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
w tym:
(1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
b/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
· adaptacja części budynku Zespołu
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15 080
15 080
15 080

250 000
250 000

68 240
68 240
68 240
68 240
-

18 002
18 002
18 002
17 702
4 550
13 152
300
363 920
363 920
10 000
10 000
10 000
353 920
353 920
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5.

900
90002

6.

926
92605

Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy na
żłobek wraz z wyposażeniem
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
w tym:
b/ wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne
· zakupy inwestycyjne sprzętu związanego
z realizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w Gminach
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
a/ wydatki bieżące
w tym:
(1)wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
(1.2)wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych

280 499
280 499
280 499
280 499

27 400
27 400
27 400
27 400
1 840
25 560

§ 3. W uchwale Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 Nr XXI/197/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia
28 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 511 088,35
złotych, który zostanie pokryty zaciąganymi kredytami”.
2. § 4 otrzymuje brzmienie:"Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 778 271,95 złotych i
rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 267 183,60 złotych"
- jak poniżej:

l.p.
1.
2.
3.
4.

5.

TREŚĆ:
DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
WYNIK /1-2/ NIEDOBÓR
PRZYCHODY BUDŻETU
z tego:
§ 950 - wolne środki , o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy

Kwota
37 474 998,89
39 986 087,24
-2 511 088,35
3 778 271,95

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym
ROZCHODY BUDŻETU
z tego:
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów
z tego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów
-spłata rat z zaciągniętych pożyczek w
WFOŚiGW

2 700 000,00

Id: 765F1D0D-B397-440F-A6D8-A3FA11C25E77. Podpisany

1 078 271,95

1 267 183,60
1 267 183,60
1 215 571,60
51612,00
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3. paragraf 6 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:"dochody z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi"
– jak poniżej:
Dział
900

Rozdz

§

90002
0490
90002

Nazwa
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
Gospodarka odpadam
w tym:
a/wydatki bieżące
w tym:
(1)
wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją
ich zdań statutowych
b/ wydatki majątkowe
w tym: wydatki inwestycyjne
· zakupy inwestycyjne sprzętu związanego
z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

Dochody
670 000

Wydatki
-

670 000
670 000

-

900 499
620 000
620 000
67 000
553 000
280 499
280 499

4. paragraf 13 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2017 r. kredytów w wysokości 2 700 000 zł, z
czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 511 088,35 zł,
b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 188 911,65 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach
określonych limitami z ustępu 1.”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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