
 

 

UCHWAŁA NR XXII/173/2012 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2013  

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 212, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami) RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 26 069 375,40 zł, w tym:  

1) dochody bieżące: 25 638 500,40 zł  

– w tym: ze środków Unii Europejskiej 127 324,40 zł  

2) dochody majątkowe: 430 875,00 zł  

– w tym: ze środków Unii Europejskiej 84 601,00 zł  

– jak poniżej:  

  

Lp.  Dział  Źródło dochodów  Kwota  

1.  010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  84 601  

  Melioracje wodne  84 601  

  w tym:   

    dochody majątkowe  84 601  

  - środki finansowe z UE (LGR) /§ 6297/   

2.  020  LEŚNICTWO  1 000  

  w tym:   

    dochody bieżące  1 000  

  - dochody z najmu i dzierżawy majątku /§ 0750/  1 000  

3.  150  PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE  107 610  

  w tym:   

    dochody bieżące  107 610  

  - środki finansowe z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację 
Programu Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości  

/§ 2917/ 

107.610  

4.  700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  516 502  

  w tym:   
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    dochody majątkowe  346 274  

  - dochody ze sprzedaży nieruchomości /§ 0770/  345 000  

  -dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności /§ 0760/  

1 274  

 

    dochody bieżące  170 228  

  -dochody z dzierżawy i najmu majątku /§ 0750/  110 000  

  - dochody z użytkowania wieczystego /§ 0470/  6 645  

  -wpływy z usług /§ 0830/  43 583  

  - odsetki od nieterminowych wpłat /§ 0920/  10 000  

5.  710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  9 920  

  w tym:   

    dochody bieżące  9 920  

  - dochody z dzierżawy i najmu majątku /§ 0750/  9 920  

6.  750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  95 430  

  w tym:   

    dochody bieżące  95 430  

  - wpływy z usług /§ 0830/  10 000  

  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach Bankowych /§ 0920/  10 000  

  - wpływy z różnych opłat /§ 0690/  10 000  

  - wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych /§ 0970/  10 000  

  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej /§ 2010/  

55 405  

  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/  25  

7.  751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  

1 500  

 

  w tym:   

    dochody bieżące  1 500  

  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej /§ 2010/  

1 500  

8.  756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  

8 370 804  

  w tym:   

    dochody bieżące  8 370 804  

  - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /0010/  4 557 065  

  - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/  50 000  

  - wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/  2 060 845  

  - wpływy z podatku rolnego /§ 0320/  1 040 967  

  - wpływy z podatku leśnego /§ 0330/  25 183  

  - wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/  206 894  

  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty 

podatkowej /§ 0350/  

12 000  

  -wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/  30 000  

  -wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych /§ 0500/  200 000  

  - wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/  30 000  

  - wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż Alkoholu /§ 0480/  108 300  

  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego /§ 0490/  500  
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  - wpływ z dywidend /§ 0740/  4 050  

  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/  15 000  

  - opłata planistyczna /§ 0490/  25 000  

  opłata eksploatacyjna /§ 0460/  5 000  

9.  758  RÓŻNE ROZLICZENIA  12 743 372  

  w tym:   

    dochody bieżące  12 743 372  

  - subwencje ogólne /§ 2920/  12 713 372  

  w tym:   

  - oświatowa  8 929 668  

  - wyrównawcza  3 783 704  

  - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych  

/§ 0920/  

30 000  

10.  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  704 365,40  

  w tym:   

    dochody bieżące  704 365,40  

  - dochody z najmu i dzierżawy /§ 0750/  41 883  

  wpływy z usług /§ 0830/  608 154  

  - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych  

/§ 0920/  

2 600  

 

  - dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego /§ 2310/  30 014  

 

  - środki z fundacji na realizację projektu „YOUNGSTER” /§ 2700/  2 000  

 

  środki finansowe UE na projekty:  19 714,40  

  Przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica  

12 920 zł /§ 2007/  

 

  ENGLISH TEACHING 6 794,40 zł /§ 2703/   

11.  852  POMOC SPOŁECZNA  3 226 271  

  w tym:   

    dochody bieżące  3 226 271  

  wpływy z usług /§ 0830/  553  

  - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych  

/§ 0920/  

900  

  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadnia z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami /§ 2010/  

2 795 508  

  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  

/§ 2030/  

417 338  

 

  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/  

10 272  

  - odsetki od dotacji oraz płatności /§ 0900/  200  

  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności/§ 2910/  1 500  
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12.  900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   208 000  

  w tym:   

    dochody bieżące  208 000  

  - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /§ 0690/  8 000  

  -wpływy z opłaty śmieciowej /§ 0490/  200 000  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 27 307 677,40 zł.  

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 23 918 757,40 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 18 177 315,00zł. z czego:  

a) ) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 698 012 zł.  

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  

– 5 479 303 zł.  

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 173 765,00 zł.  

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 932 205,00 zł.  

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - 163 195,40 zł.  

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w roku 2013  

- 26 400,00 zł.  

6) wydatki na obsługę długu publicznego - 445 877,00 zł.  

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 388 920,00 zł, w tym:  

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 388 920 zł. w tym:  

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 2 448 920 zł.  

- jak poniżej:  

  

Lp. Dział Rozdz. Nazwa – rodzaj wydatku Kwota  

1.  010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  223 101 

    01008  Melioracje wodne  122 101 

      w tym:   

      b) wydatki majątkowe  122 101 

      - wydatki inwestycyjne  122 101 

      w tym:   

      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE  122 101 

      odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej 

infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na 

terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice 

122 101 zł  

 

    01030  Izby rolnicze  21 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  21 000 

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  21 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  21 000 

    01095  Pozostała działalność  80 000 

      w tym:   
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      a) wydatki bieżące  80 000 

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  80 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  80 000 

2.  150    PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE  143 481 

    15011  Rozwój przedsiębiorczości  143 481 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  143 481 

      w tym:   

      (4) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 

w części związanej z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego  

143 481 

3.  600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  763 160 

    60004  Lokalny transport zbiorowy  26 160 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  26 160 

      w tym:   

      (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  26 160 

    60011  Drogi publiczne krajowe  30 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  30 000 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  30 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

30 000 

    60014  Drogi publiczne powiatowe  20 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  20 000 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  20 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

20 000 

    60016  Drogi publiczne gminne  537 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  537 000 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  537 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

537 000 

    60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  150 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  150 000 

      w tym:   
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      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  150 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

150 000 

4.  700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA  1 197 946 

    70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  1 197 946 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  443 811 

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  443 411 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

60 496 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

382 915 

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

400 

      b) wydatki majątkowe  754 135 

      - wydatki inwestycyjne  754 135 

      Termomodernizacja budynków komunalnych 

200 000 zł  

 

      w tym:   

      - wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków z UE  

 

      adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem 

integracji społecznej  

w miejscowości Paszkówka 554 135 zł  

 

5.  710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  50 000 

    71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  20 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  20 000 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  20 000 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

20 000 

    71035  Cmentarze  30 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  30 000 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  30 000 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

2 100 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

27 900 

6.  750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA  2 410 720 

    75011  Urzędy wojewódzkie  170 393 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  170 393 
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      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  170 393 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

167 050 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

3 343 

    75022  Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu  125 500 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  125 500 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  15 370 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

15 370 

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

110 130 

    75023  Urzędy gmin /miast i miast na prawach 
powiatu/  

2 043 799 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  2 043 799 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 987 029 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

1 614 387 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

372 642 

      3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

56 770 

    75045  Kwalifikacja wojskowa  200 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  200 

      w tym:   

      3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

200 

    75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  35 828 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  35 828 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  35 828 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

35 828 

    75095  Pozostała działalność  35 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  35 000 

      w tym:   
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      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  35 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

35 000 

7.  751    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA  

1 500 

    75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa  

1 500 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  1 500 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 500 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

600 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

900 

8.  754    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

327 141 

    75412  Ochotnicze straże pożarne  323 997 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  243 997 

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  190 997 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

36 997 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

154 000 

      3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

53 000 

      b/ wydatki majątkowe  80 000 

      w tym: wydatki inwestycyjne   

      Termomodernizacja budynków OSP   

    75421  Zarządzanie kryzysowe  3 144 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  3 144 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 144 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

3 144 

9.  757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  472 277 

    75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  

445 877 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  445 877 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 751



      (6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 

terytorialnego  

445 877 

    75704  Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego  

26 400 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  26 400 

      (5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, przypadające do spłaty w danym 

roku budżetowym  

26 400 

10.  758    RÓŻNE ROZLICZENIA  814 946 

    75818  Rezerwy ogólne i celowe  814 946 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  414 946 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  414 946 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

414 946 

      - rezerwa ogólna 250 000 zł   

      - rezerwa celowa na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego 54 946 zł  

 

      -rezerwa celowa do dyspozycji jednostek 

pomocniczych 110 000 zł  

 

      b) wydatki majątkowe  400 000 

      - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

400 000 zł  

 

11.  801    OŚWIATA I WYCHOWANIE  13 214 701,40 

    80101  Szkoły podstawowe  6 112 731 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  5 912 731 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  5 638 566 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

4 949 775 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

688 791 

      3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

274 165 

      b) wydatki majątkowe  200 000 

      w tym: wydatki inwestycyjne   

      Termomodernizacja budynku SP w Sosnowicach   

    80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych  

473 653 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  473 653 
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      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  441 979 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

403 448 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

38 531 

      3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

31 674 

    80104  Przedszkola  1 643 534 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  1 643 534 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  1 390 293 

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

1 039 821 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

350 472 

      (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  203 575 

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

49 666 

    80110  Gimnazja  3 647 232,40 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  3 647 232,40 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 468 852 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

3 137 563 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

331 289 

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

171 586 

      (4) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 

w części związanej z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego  

6 794,40 

    80113  Dowożenie uczniów do szkół  320 334 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  320 334 

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  320 334 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

34 740 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

285 594 

    80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół  

242 897 
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      w tym:   

      a) wydatki bieżące  242 897 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  242 397 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

216 039 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

26 358 

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

500 

    80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  64 644 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  64 644 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  64 644 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

64 644 

    80148  Stołówki szkolne i przedszkolne  628 348 

      w tym:     

      a) wydatki bieżące  628 348 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  624 848 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

289 516 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

335 332 

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

3 500 

    80195  Pozostała działalność  81 328 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  81 328 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  68 408 

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

6 504 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

61 904 

      4) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 

w części związanej z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego  

12 920 

12.  851    OCHRONA ZDROWIA  113 230 

    85153  Zwalczanie narkomanii  3 880 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  3 880 
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      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  3 880 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

3 880 

    85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  104 420 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  104 420 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  102 920 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

71 108 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

31 812 

      2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  1 500 

    85158  Izby wytrzeźwień  4 930 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  4 930 

      w tym:   

      2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  4 930 

13.  852    POMOC SPOŁECZNA  4 078 540 

    85202  Domy pomocy społecznej  242 500 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  242 500 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  242 500 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

242 500 

    85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społe-
cznego  

2 796 300 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  2 796 300 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  140 404 

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

126 253 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

14 151 

      2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  1 500 

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

2 654 396 
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    85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej  

12 093 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  12 093 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  12 093 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 093 

    85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  

268 136 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  268 136 

      w tym:   

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  268 136 

    85215  Dodatki mieszkaniowe  3 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  3 000 

      w tym:   

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 000 

    85216  Zasiłki stałe  70 257 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  70 257 

      w tym:   

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  70 257 

    85219  Ośrodki pomocy społecznej  509 487 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  509 487 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  504 477 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  447 554 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  56 923 

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 010 

    85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  4 200 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  4 200 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  4 200 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  4 200 

    85295  Pozostała działalność  172 567 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  172 567 

      w tym:   
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      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  25 410 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  25 410 

      2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  10 000 

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  137 157 

14.  853    POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ  

1 000 

    85395  Pozostała działalność  1 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  1 000 

      w tym:   

      2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  1 000 

15.  854    EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  129 150 

    85401  Świetlice szkolne  93 561 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  93 561 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  85 903 

      w tym:   

      (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  77 768 

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  8 135 

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  7 658 

    85415  Pomoc materialna dla uczniów  35 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  35 000 

      w tym:   

      (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  35 000 

    85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  589 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  589 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  589 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  589 

16.  900    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  1 907 745 

    90001  Gospodarka ściekowa  1 248 745 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  286 100 

      w tym:   

      2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  286 100 

      b) wydatki majątkowe  962 645 

      w tym: wydatki inwestycyjne  962 645 

      -wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE   

      Gospodarka ściekowa 962 645 zł   

      - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Brzeźnica  
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      - budowa hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków w Paszkówce   

    90002  Gospodarka odpadami  225 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  225 000 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  225 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  225 000 

    90003  Oczyszczanie miast i wsi  20 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  20 000 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  20 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  20 000 

    90004  Utrzymanie zieleni w miasta i gminach  15 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  15 000 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  15 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  15 000 

    90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  365 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  305 000 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  305 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  305 000 

      b) wydatki majątkowe  60 000 

      w tym: wydatki inwestycyjne  60 000 

      wykonanie nowych oświetleń ulicznych 60 000 zł   

    90095  Pozostała działalność  34 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  34 000 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  34 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  34 000 

17.  921    KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  490 000 

    92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  270 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  270 000 

      w tym:   

      2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  270 000 
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    92116  Biblioteki  210 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  210 000 

      w tym:   

      2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  210 000 

    92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  10 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  10 000 

      w tym:   

      (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  10 000 

      w tym:   

      (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  10 000 

18.  926    KULTURA FIZYCZNA  969 039 

    92601  Obiekty sportowe  810 039 

      w tym:   

      b) wydatki majątkowe  810 039 

      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE  810 039 

      Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w celu rozwoju 

społeczno-kulturalnego i wspierania aktywności fizycznej 

mieszkańców wsi Łączany  

 

    92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  159 000 

      w tym:   

      a) wydatki bieżące  159 000 

      w tym:   

      2) wydatki na dotacje na zadania bieżące  159 000 

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 238 302 zł , 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.  

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 830 074 zł i rozchody budżetu w łącznej 

kwocie 1 591 772 zł  

– jak poniżej:  

  

1.  DOCHODY 
OGÓŁEM  

26 069 
375,40 zł  

2.  WYDATKI 
OGÓŁEM  

27 307 
677,40 zł  

3.  WYNIK /1-2/ - 
DEFICYT  

-1 238 
302,00 zł  

4.  PRZYCHOD
Y BUDŻETU  

2 830 
074,00 zł  

 z czego :   

 - kredyty  1 000 000 

zł  

 - pożyczki 

WFOŚiGW  

393 063 zł  
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 - pożyczki 

BGK  

1 437 011  

 - wolne środki 

jako nadwyżka 

środków 

pieniężnych na 

rachunku 

bieżącym 

budżetu 

wynikająca 

z rozliczeń 
kredytów 

i pożyczek z lat 

ubiegłych  

-  

5.  ROZCHODY 
BUDŻETU  

1 591 
772,00 zł  

 czego :   

 - spłata rat 

z zaciągniętych 

kredytów  

1 518 

572,00 zł  

 -spłata rat 

z zaciągniętych 

pożyczek  

73 200,00 

zł  

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

1) pożyczek zaciąganych w roku 2013 w WFOŚiGW w wysokości 393 063 zł na realizację zadań 
inwestycyjnych:  

– Gospodarka ściekowa: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica – 193 063 zł  

– Termomodernizacja budynków komunalnych – 200 000 zł  

2) pożyczek zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 437 011 zł na wyprzedzające 

finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:  

– Gospodarka ściekowa: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica, – 

586 369 zł  

– adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka – 356 716 zł  

– budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w celu rozwoju społeczno-kulturalnego i wspierania 

aktywności fizycznej mieszkańców Łączany – 493 926 zł  

3) kredytów zaciąganych w roku 2013 w wysokości 1 000 000 zł na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych 

w latach poprzednich.  

3. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 

w kwotach określonych limitami z ustępu 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć 
wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica 

w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.  

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250 000 zł  

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 564 946 zł z czego:  

1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 54 946 zł  

2) rezerwę celową do dyspozycji jednostek pomocniczych 110 000 zł;  
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3) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu 400 000 zł.  

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:  

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami  

– jak poniżej:   

Lp. Dział Rozdz.  § N a z w a  Dochody  Wydatki  

1 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA  55 405  55 405  

  75011   Urzędy wojewódzkie  55 205   

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami  

55 205   

  75011   Urzędy wojewódzkie    

    w tym:    

    a) wydatki bieżące   55 205  

    w tym:    

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   55 205  

    w tym:    

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

 55 205  

  75045   Kwalifikacja wojskowa  200   

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami  

200   

  75045   Kwalifikacja wojskowa   200  

    w tym:    

    a) wydatki bieżące   200  

    w tym:    

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

 200  

2 751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁĄDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW-
NICTWA  

 

1 500  

 

 

1 500  

 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa  

1 500  

 

 

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami  

1 500   

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa  

 1 500  

 

    w tym:    

    a) wydatki bieżące   1 500  

    w tym:    

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   1 500  

    w tym:    
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    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

 600  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

 900  

3 852   POMOC SPOŁECZNA  2 795 508  2 795 508  

  85212   Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społe-
cznego  

2 789 600   

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami  

2 789 600  

 

 

  85212   Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społe-
cznego  

 2 789 600  

    w tym:    

    a) wydatki bieżące   2 789 600  

    w tym:    

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   135 204  

    w tym:    

  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

 126 253  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych  

 8 951  

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  

 2 654 396  

  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej  

5 908  

 

 

   2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami  

5 908  

 

 

  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej  

 5 908  

 

    w tym:    

    a) wydatki bieżące   5 908  

    w tym:    

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   5 908  

    w tym:    

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane  

 5 908  

    OGÓŁEM:  2 852 413  2 852 413  
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2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego  

– jak poniżej:  

  

Dział  Rozdz.  §  N a z w a  Dochody  Wydatk
i  

801    OŚWIATA I WYCHOWANIE  30 014  30 014  

 80104   Przedszkola  30 014   

  23

10  

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień /umów/ między jednostkami 

samorządu terytorialnego  

30 014   

 80104   Przedszkola   30 014  

   w tym:    

   (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   30 014  

   w tym:    

   (1.1) wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń  
 30 014  

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnym programie przeciwdziałania narkomani  

– jak poniżej:  

  

Lp Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 

1 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 
I OD INNYCH JEDNO - STEK NIEPOSAIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 
Z ICH POBOREM  

756  108 300  -  

1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw  

 75618 108 300  -  

1.1.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu    108 300  -  

2 OCHRONA ZDROWIA - RAZEM WYDATKI  851  -  108 300  

2.1 Zwalczanie narkomani – razem   85153 -  3 880  

2.1.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych narkomanią oraz członków ich rodzin  

  -  3 380  

2.1.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie przeciw- działania narkomanii  

  -  500  

2.2  Przeciwdziałanie alkoholizmowi – razem   85154  -  104 420  

2.2.1  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 

uzależnionych od alkoholu  

  -  20 600  

2.2.2  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci 

i młodzieży, w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć  
sportowych, muzycznych i plastycznych  

  -  41 131  

2.2.3  Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla     7 315  

 dzieci i młodzieży z zajęciami profilaktycznymi z tego:    -   
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- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 1 500 zł  

2.2.4  Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

   35 374  

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000 zł oraz wydatki na 

finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8 000 zł  

– jak poniżej:  

  

Dział  Rozdz  §  N a z w a  Dochody  Wydatki  

900    GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA  

8 000  
 

 

 90019   Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska  

8 000  
 

 

  0690  Wpływy z różnych opłat  8 000   

 90002   Gospodarka odpadami   8 000  

   w tym:    

   wydatki bieżące jednostek budżetowych   8 000  

   w tym:    

   (1.2) wydatki związane z realizacją ich zdań 
statutowych  

 8 000  

   Usuwanie pokryć dachowych z eternitu 

/załadunek, koszty transportu i utylizacja/  

  

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013, w łącznej kwocie 1 315 746 zł, – jak 

w załączniku Mr 1.  

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy, jak 

załącznik Nr 2.  

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy w łącznej kwocie 286 100 zł, w tym:  

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:  

a) kosztów ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków - 280 700 zł  

b) kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych  

– 5 400 zł.  

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone  

w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;  

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do:  

1) zaciągania w roku 2013 linii kredytowej kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 

budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku 2013 nie może przekroczyć limitu odtwarzanego kredytu 

w wysokości 1.000.000 zł,  

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż 
bank prowadzący obsługę budżetu.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

Przewodniczący Rady Katarzyna Solarska
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXII/173/2012 

Rady Gminy Brzeźnica 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 
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Przewodniczący Rady Katarzyna Solarska 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXII/173/2012 

Rady Gminy Brzeźnica 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 
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