
 

 

UCHWAŁA NR II/5/2014 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

z dnia 29 grudnia 2014 roku 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA 2015 ROK 

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885: 

z późn.. zm.)  oraz art.18 ust.2 pkt 4,  pkt 9 lit.  d  oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594: z późn. zm.) RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na  rok 2015 w łącznej kwocie 29 184 834,09zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 26 911 697,09 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej 269 871,09 zł 

2) dochody majątkowe: 2 273 137,00 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej 1 953 137,00 zł 

– jak poniżej: 

Lp. Dział Źródło dochodów Kwota 
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 243 727 
  w tym:  

  • dochody bieżące 41 189 

   - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2  

i 3 ustawy /§ 2708/ 

41 189 

 

  • dochody majątkowe 202 538 

   - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2  

i 3 ustawy /§ 6298/ 

202 538 

 

2. 020 Leśnictwo 1 200 
  w tym:  

  • dochody bieżące 1 200 

   - dochody z najmu i dzierżawy majątku 

/§ 0750/ 

1 200 

3. 150 Przetwórstwo przemysłowe 76 542 
  w tym:  

  • dochody bieżące 76 542 

   - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane 

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

3 ustawy /§ 2917/ 

76 542 

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 920 964 
  w tym:  

  • dochody majątkowe 814 644 

   - dochody ze sprzedaży nieruchomości /§ 0770/ 320 000 
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   - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2  

i 3 ustawy /§ 6298/ 

494 644 

 

Lp. Dział Źródło dochodów Kwota 
  • dochody bieżące 106 320 

   -dochody z dzierżawy i najmu majątku /§ 0750/ 65 481 

   -dochody z użytkowania wieczystego /§ 0470/ 8 734 

   - wpływy z usług /§ 0830/ 22 105 

   - odsetki od nieterminowych wpłat /§ 0920/ 10 000 

5. 710 Działalność usługowa 30 000 
  w tym:  

  • dochody bieżące 30 000 

   - dochody z najmu i dzierżawy majątku /§ 0750/ 24 000 

   - wpływy z usług /§ 0830/ 6 000 

6. 750 Administracja publiczna 96 759 
  w tym:  

  • dochody bieżące 96 759 

   - wpływy z usług /§ 0830/ 10 000 

   - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /§ 

0920/ 

5 000 

   - wpływy z różnych opłat /§ 0690/ 10 000 

   - wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych /§ 0970/ 2 000 

   -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej /§ 2010/ 

69 744 

   -dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej /§ 2360/ 

15 

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. 752 Obrona narodowa 860 
  w tym:  

  • dochody bieżące 860 

   -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej /§ 2010/ 

860 

Lp. Dział Źródło dochodów Kwota 
9. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

8 813 963 

  w tym:  

  • dochody bieżące 8 813 963 

   -udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

/0010/ 

4 939 578 

   udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 

0020/ 

50 000 

   - wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ 2 193 955 

   - wpływy z podatku rolnego /§ 0320/ 911 640 

   - wpływy z podatku leśnego /§ 0330/ 24 090 

   - wpływy z podatku od środków transportowych 

/§ 0340/ 

219 700 

   - 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 
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   - wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/ 25 000 

   - wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

/§ 0480/ 

113 500 

   - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego /§ 0490/ 500 

   - wpływy z dywidend /§ 0740/ 54 000 

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

0910/ 

15 000 

   - opłata planistyczna /§ 0490/ 20 000 

   - opłata eksploatacyjna /§ 0460/ 5 000 

10. 758 Różne rozliczenia 12 955 894 
  w tym:  

  • dochody bieżące 12 955 894 

   - subwencje ogólne /§ 2920/ 12 925 894 

   w tym:  

   - oświatowa 9 456 903 

   - wyrównawcza 3 468 991 

   - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach 

bankowych /§ 0920/ 

30 000 

11. 801 Oświata i wychowanie 1 223 751,43 
  w tym:  

  • dochody bieżące 1 223 751,43 

   - dochody z najmu i dzierżawy /§ 0750/ 18 493 

   - wpływy z usług /§ 0830/ 666 668 

   - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach 

bankowych /§ 0920/ 

2 400 

   - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin /§ 2030/ 

472 283 

   - dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu 

terytorialnego /§ 2310/ 

15 400 

   - środki z fundacji na realizację projektu „YOUNGSTER PLUS” 

/§ 2700/ 

4 000 

Lp. Dział Źródło dochodów Kwota 
   - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane 

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

3 ustawy / § 2703 – 15 600 zł: § 2701 – 28 907,43 zł 

44 507,43 

12. 852 Pomoc społeczna 2 930 086 
  w tym:  

  • dochody bieżące 2 930 086 

   - wpływy z usług /§ 0830/ 725 

   - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach 

bankowych /§ 0920/ 

350 

   - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ 23 449 

   - dotacje celowe z budżetu państwa na zadnia z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami /§ 

2010/ 

2 435 286 

   - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin /§ 2030/ 

423 976 

   - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami /§ 2360/ 

11 800 

   - odsetki od dotacji oraz płatności /§ 0900/ 15 000 

   - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności/§ 2910/ 19 500 

13. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 526 000 
  w tym:  

  • dochody bieżące 526 000 

   - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /§ 0690/ 6 000 
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   - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

/§ 0490/ 

520 000 

14. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 807 495,66 
  w tym:  

  • dochody bieżące 107 632,66 

   - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane 

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

3 ustawy (realizacja projektu Polsko-Słowackiego 2013/2014) /§ 

2708/ 

107 632,66 

  • dochody majątkowe 699 863 

   - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane 

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

3 ustawy /§ 6298/ 

699 863 

15. 921 Kultura fizyczna 556 092 
  w tym:  

  • dochody majątkowe 556 092 

   - środki finansowe na programy, projekty lub zadania finansowane 

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

3 ustawy /§ 6298/ 

556 092 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości 27 820 386,09 zł,z czego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 25 499 440,20 zł, w tym: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości – 20 081 796,77zł ,z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 301 587,00 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 780 209,77 zł: 

- wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 387 312,00 zł, 

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 618 052,00 zł, 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 134 557,43 zł, 

- wydatki na obsługę długu publicznego - 277 722,00 zł 

2) wydatki  majątkowe w wysokości 2 320 945,89zł, w tym: 

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 320 945,89 zł., z czego: 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 1 425 165,00 zł 

– jak poniżej: 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
1. 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 139 000 
  01008 Melioracje wodne 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 

  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 30 000 
   w tym:  

   b) wydatki majątkowe 30 000 

    w tym: wydatki inwestycyjne 30 000 

    •budowa wodociągu Marcyporęba – 

Kopytówka 

 

  01030 Izby rolnicze 19 000 
   w tym:  
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   a) wydatki bieżące 19 000 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 000 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

19 000 

  01095 Pozostała działalność 80 000 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 80 000 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 80 000 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

80 000 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
2. 150  PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 90 050 
  15011 Rozwój przedsiębiorczości 90 050 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 90 050 

    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 /dotacja dla jst wiodącej 

§ 2316 – 13 508 zł: § 2317 – 76 542 zł/ 

90 050 

3. 400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 
15 390 

  40002 Dostarczanie wody 15 390 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 15 390 

    w tym :  

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 15 390 

4. 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 820 160 
  60004 Lokalny transport zbiorowy 30 160 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 30 160 

    w tym :  

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 30 160 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000 
   w tym:  

   b) wydatki majątkowe 40 000 

    w tym: wydatki inwestycyjne 40 000 

    dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych – „Modernizacja obejmująca  

remont drogi powiatowej Nr 1768 K   Brzeźnica – 

Tomice, na odcinku Wyźrał – Witanowice 

 

  60016 Drogi publiczne gminne 550 000 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 550 000 

    w tym:  
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    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 550 000 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

550 000 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
  60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200 000 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 200 000 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 200 000 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

200 000 

5. 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 177 209,56 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 177 209,56 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 615 344,56 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 614 944,56 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

62 335 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

552 609,56 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

400 

   b) wydatki majątkowe 561 865 

    w tym: wydatki inwestycyjne 561 865 

    - wydatki majątkowe na projekty finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 

1 pkt 2 i 3 ustawy 

561 865 

    •budowa ogólnodostępnego placu zabaw 

w miejscowości Sosnowice 79 570 zł 

 

    •zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

w centrum miejscowości Paszkówka poprzez remont 

parkingu przy budynku Domu Kultury 102 795 zł 

 

    •Remont budynku komunalnego pełniącego funkcję 

społeczno – kulturalną w miejscowości Łączany – 

379 500 zł 

 

6. 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 78 379 
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 43 379 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 43 379 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 43 379 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

43 379 
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Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
  71035 Cmentarze 35 000 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 35 000 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 000 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

35 000 

7. 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 543 918 
  75011 Urzędy wojewódzkie 170 393 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 170 393 

    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 2 165 377 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 2 165 377 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 113 607 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

1 710 478 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

403 129 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

51 770 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 828 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 45 828 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 45 828 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

45 828 

  75095 Pozostała działalność 36 820 
   w tym:  
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   a) wydatki bieżące 36 820 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 36 820 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

36 820 

8. 751  URZEDY 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 

9. 752  OBRONA NARODOWA 860 
  75212 Pozostałe wydatki obronne 860 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 860 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 860 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

860 

10. 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

408 025,60 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 405 025,60 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 244 497 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 189 497 

    w tym: 

 

 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

36 997 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

152 500 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000 

   b) wydatki majątkowe 160 528,60 

    w tym: wydatki inwestycyjne 160 528,60 

    · realizacja programu „Małopolskie remizy”- 

140 000 zł 

 

    · modernizacja budynku OSP w Bęczynie 20 528,60  

  75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 3 000 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000 

    w tym:  
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    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

3 000 

11. 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 277 722 
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
277 722 

   w tym:  

   a) wydatki bieżące 277 722 

    w tym:  

    (6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 

terytorialnego 

277 722 

12. 758  RÓŻNE ROZLICZENIA 519 800 
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 519 800 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 319 800 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 319 800 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

319 800 

    - rezerwa ogólna 260 000 zł  

    -rezerwa celowa na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego 59 800 zł 

 

   b) wydatki majątkowe 200 000 

    - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

200 000 zł 

200 000 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
13. 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 163 480,73 

  80101 Szkoły podstawowe 6 431 682,73 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 6 331 682,73 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 999 448,30 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

5 142 808 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

856 640,30 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

297 327 

    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 

34 907,43 

   b) wydatki majątkowe 100 000 

    w tym: wydatki inwestycyjne 100 000 

    · Modernizacja budynku szkoły podstawowej 

w Chrząstowicach" 

 

  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 511 525 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 511 525 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 485 312 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

435 961 
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    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

49 351 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

26 213 

  80104 Przedszkola 1 890 661 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 1 890 661 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 637 525 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

1 112 403 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

525 122 

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 196 035 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

57 101 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
  80110 Gimnazja 3 866 652 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 3 866 652 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 665 757 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

3 294 752 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

371 005 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

191 295 

    (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 

9 600 

  80113 Dowożenie uczniów do szkół 415 212 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 415 212 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 415 212 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

31 014 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

384 198 

  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 203 376 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 203 376 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 202 876 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

173 211 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

29 665 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

500 
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Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65 824 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 65 824 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 65 824 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

65 824 

  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 707 318 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 707 318 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 704 318 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

298 511 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

405 807 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

3 000 

  80195 Pozostała działalność 71 230 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 71 230 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 71 230 

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

6 504 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

64 726 

14. 851  OCHRONA ZDROWIA 117 217 
  85153 Zwalczanie narkomanii 3 880 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 3 880 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 880 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

3 880 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109 820 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 109 820 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 108 320 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

85 600 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

22 720 

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 500 

  85158 Izby wytrzeźwień 3 517 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 3 517 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 305



    w tym:  

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 517 

15. 852  POMOC SPOŁECZNA 4 009 067 
  85202 Domy pomocy społecznej 303 827 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 303 827 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 303 827 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

303 827 

  85204 Rodziny zastępcze 114 760 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 114 760 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 114 760 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

114 760 

  85206 Wspieranie rodziny 8 951 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 8 951 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 951 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

8 951 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 470 605 

   w tym:  

   a) wydatki bieżące 2 470 605 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 197 110 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

174 469 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

22 641 

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 19 500 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

2 253 995 

  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 

12 407 

   w tym:  

   a) wydatki bieżące 12 407 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  

    w tym: 12 407 

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

 

12 407 
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  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

299 630 

   w tym:  

   a) wydatki bieżące 299 630 

    w tym:  

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

299 630 

  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 89 048 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 89 048 

    w tym:  

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

89 048 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 541 309 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 541 309 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 536 299 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

470 821 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

65 478 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

5 010 

  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

3 000 

   w tym:  

   a) wydatki bieżące 3 000 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

3 000 

  85295 Pozostała działalność 162 530 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 162 530 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 31 056 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

31 056 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

131 474 

16. 853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ 

1 000 

  85395 Pozostała działalność 1 000 
   w tym:  
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   a) wydatki bieżące 1 000 

    w tym:  

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 000 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
17. 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 134 989 

  85401 Świetlice szkolne 94 484 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 94 484 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 86 325 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

68 715 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

17 610 

    (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

8 159 

  85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 

5 000 

   w tym:  

   a) wydatki bieżące 5 000 

    w tym:  

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000 

  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 505 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 505 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 505 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

505 

18. 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

1 664 062,29 

  90001 Gospodarka ściekowa 600 210 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 400 210 

    w tym:  

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 400 210 

   b) wydatki majątkowe 200 000 

    w tym: wydatki inwestycyjne 200 000 

    · "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Brzeźnica II etap" 
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Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
  90002 Gospodarka odpadami 564 000 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 514 000 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 514 000 

    w tym:  

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

5 000 

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

509 000 

   b) wydatki majątkowe 50 000 

    w tym: wydatki inwestycyjne 50 000 

    · "Punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Brzezince" 

 

  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 6 000 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 6 000 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

6 000 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 403 852,29 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 288 600 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 288 600 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

288 600 

   b) wydatki majątkowe 115 252,29 

    w tym: wydatki inwestycyjne 115 252,29 

    · "wykonanie nowych oświetleń ulicznych"  
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Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
  90095 Pozostała działalność 70 000 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 70 000 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 70 000 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

70 000 

19. 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

1 488 555,91 

  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 27 000 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 27 000 

    w tym:  

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 27 000 

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 174 161,62 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 310 861,62 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 47 861,62 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

47 861,62 

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 263 000 

   b) wydatki majątkowe 863 300 

    w tym:  

    - wydatki majątkowe na projekty finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 

1 pkt 2 i 3 ustawy 

863 300 

    · "Modernizacja budynku Centrum Kultury 

i Promocji w Brzeźnicy – 863 300 zł" 

 

  92116 Biblioteki 255 000 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 255 000 

    w tym:  

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 255 000 

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 32 394,29 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 32 394,29 

    w tym:  

    (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 32 394,29 

    w tym:  

    (1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań 
statutowych 

32 394,29 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa – rodzaj wydatku Kwota 
20. 926  KULTURA FIZYCZNA 170 000 

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 170 000 
   w tym:  

   a) wydatki bieżące 170 000 

    w tym:  

    (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 170 000 

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1 364 448 
zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. 
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§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 599 806 zł oraz łączną kwotę 
rozchodów budżetu w wysokości 2 964 254 zł 

– jak poniżej: 

Lp. Nazwa - treść Kwota 
1. DOCHODY OGÓŁEM 29 184 834,09 
2. WYDATKI OGÓŁEM 27 820 386,09 
3. WYNIK /1-2/ NADWYŻKA +1 364 448,00 
4. Przychody budżetu 1 599 806,00 
 W tym:  

 a) kredyty bankowe 900 000,00 

 b) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie z PROW 619 806,00 

 c) spłata udzielonych pożyczek 80 000,00 

5. Rozchody budżetu 2 964 254,00 
 W tym:  

 a) spłata rat z zaciągniętych kredytów bankowych 1 575 572,00 

 b) spłata zaciągniętych pożyczek z BGK na wyprzedzające 

finansowanie z PROW 

1 337 070,00 

 c) spłata rat z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 51 612,00 

2. Ustala się limit zobowiązań: 

1) z tytułu zaciąganych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 619 806,00 zł na 

wyprzedzające finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: 

- „Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy” – 310 160,00 zł, 

- „Remont budynku komunalnego pełniącego funkcję społeczno – kulturalne w miejscowości Łączany” - 

243 646,00 zł, 

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Paszkówka poprzez remont parkingu 

przy budynku Domu Kultury” 66 000,00 zł. 

2) z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów w wysokości 900 000 zł, na pokrycie zobowiązań 
planowanych w rozchodach budżetu 

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 
kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica. 

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 260 000zł, 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 259 800zł, z czego: 

1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 59 800zł, 

2) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu 200 000 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. § Nazwa Dochody Wydatki 
1. 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 69 744 69 744 
  75011  Urzędy wojewódzkie 69 744  

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

69 744  
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  75011  Urzędy wojewódzkie  69 744 
    w tym:   

    a) wydatki bieżące  69 744 

     w tym:   

     (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

 69 744 

     w tym:   

     (1.1) wydatki na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane 

 69 744 

2. 751   URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW WŁĄDZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

1 500 1 500 

  75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, 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 
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 

 

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa Dochody Wydatki 
3. 752   OBRONA NARODOWA 860 860 
  75212  Pozostałe wydatki obronne 860  

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

860  

  75212  Pozostałe wydatki obronne  860 
    w tym:   

    a) wydatki bieżące  860 

     w tym:   

     (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

 860 

     w tym:   

     (1.2) wydatki związane 

z realizacją ich zadań statutowych 

 860 

4. 852   POMOC SPOŁECZNA 2 435 286 2 435 286 
  85212  Świadczenia rodzinne, Świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 430 105  
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   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

2 430 105  

  85212  Świadczenia rodzinne, Świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 2 430 105 

    w tym:   

    a) wydatki bieżące  2 430 105 

     w tym:   

     (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

 176 110 

     w tym:   

     (1.1) wydatki na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane 

 174 469 

     (1.2) wydatki związane 

z realizacją ich zadań statutowych 

 1 641 

     (3) wydatki na świadczenia na 

rzecz osób fizycznych 

 2 253 995 

 

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa Dochody Wydatki 
  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 

5 181  

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

5 181  

  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 

 5 181 

    w tym:   

    a) wydatki bieżące  5 181 

     w tym:   

     (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

 5 181 

     w tym:   

     (1.1) wydatki na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane 

 5 181 

    OGÓŁEM 2 507 390 2 507 390 
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2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

– jak poniżej: 

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa Dochody Wydatki 
1. 801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 400 15 400 
  80104  Przedszkola 15 400  

   2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień /umów/ między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

15 400  

  80104  Przedszkola  15 400 
    w tym:   

    (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

 15 400 

    w tym:   

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 

 15 400 

 

3. Zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

– jak poniżej 

JST Tytuł umowy - porozumienia Kwota 
Dotacja dla Gminy Skawina Na realizacje zadania w zakresie zbiorowego 

transportu lokalnego 

30 160,00 

Dotacja dla Powiatu Wadowice Pomoc finansowa dla powiatu na realizację 
zadania pn.: ”Modernizacja obejmująca remont 

drogi powiatowej Nr 1768K Brzeźnica – 

Tomice, na odcinku Wyźrał – Witanowice 

40 000,00 

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała Pomoc finansowa dla Gminy Bielsko-Biała na 

dofinansowanie działalności Ośrodka 

Przeciwdziałania Problemom alkoholowym 

3 517 

4. 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 narkomanii 

– jak poniżej: 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. 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  113 500 - 

1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 

 75618 113 500 - 

1.1.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   113 500 - 

2 OCHRONA ZDROWIA - RAZEM WYDATKI 851  - 113 500 
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 
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2.1.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciw-

działania narkomanii 

  - 500 

2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – razem  85154 - 109 620 
2.2.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 
  - 20 180 

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 

  - 72 800 

2.2.3 Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla 

dzieci i młodzieży z zajęciami profilaktycznymi 

z tego: 

  - 5 580 

 
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. Dochody Wydatki 
 - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń 

i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych 1 500 zł 

    

2.2.4 Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
   11 060 

 

5. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000 zł oraz wydatki na 

finansowanie zadań Gminy Brzeźnica w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6 000 zł 

– jak poniżej: 

Dział Rozdz. § Nazwa Dochody Wydatki 
900   GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA 
6 000 6 000 

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

6 000  

  0690 Wpływy z różnych opłat 6 000  

 90002  Gospodarka odpadami  6 000 
   W tym:   

   (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

 6 000 

   w tym:   

   (1.2) wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 

 6 000 

   Usuwanie pokryć dachowych z eternitu 

/załadunek, koszty transportu i utylizacja/ 

  

6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

– jak poniżej: 

Dział Rozdz. § Nazwa Dochody Wydatki 
900   GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA 
520 000  

 90002  Gospodarka odpadami 520 000  

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 

520 000  
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Dział Rozdz. § Nazwa Dochody Wydatki 
 90002  Gospodarka odpadami  520 000 
   W tym:   

   a) wydatki bieżące  470 000 

    W tym:   

    (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

 470 000 

    W tym:   

    (1.1) wydatki na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane 

 5 000 

    (1.2) wydatki związane z realizacją 
ich zdań statutowych 

 465 000 

   b) wydatki majątkowe  50 000 

    w tym: wydatki inwestycyjne  50 000 

    · Punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Brzezince 

  

 

§ 7. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały 

określone jak niżej: 

Dział Rozdział § Nazwa Dochody 
750   Administracja publiczna 290 

 75011  Urzędy wojewódzkie 290 

  2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją 
zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego 

290 

852   Pomoc społeczna 21 906 
 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

21 906 

  2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją 
zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego 

21 906 

   Razem: 22 196 

 

§ 8. Wydatki budżetu gminy na 2015 r.  obejmują wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę 
311 763,66. zł 

– jak poniżej: 

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 
 Razem Fundusz Sołecki 311 763,66 
1.   SOŁECTWO BACHOROWICE 15 252,29 
 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 252,29 

   2. w tym: wydatki majątkowe jednostek budżetowych  

   · Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Bachorowice 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  
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Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 
2.   SOŁECTWO BĘCZYN 20 528,60 
 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 528,60 

   2. w tym: wydatki majątkowe jednostek budżetowych  

   · Modernizacja budynku OSP w Bęczynie  

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

3.   SOŁECTWO BRZEZINKA 17 443,54 
 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 443,54 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - odwodnienie placu zabaw, założenie mat oraz 

zamontowanie altanek 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

4.   SOŁECTWO BRZEŹNICA 28 832,30 
 801 80101 Szkoły podstawowe 28 832,30 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - remont placu przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy 

( zakup materiałów budowlanych i remont) 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

5.   SOŁECTWO CHRZĄSTOWICE 18 712,16 
 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 712,16 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   -zagospodarowanie parku, oznakowanie miejsc 

parkingowych i położenie asfaltu 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

6.   SOŁECTWO KOPYTÓWKA 13 435,85 
 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 435,85 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - zagospodarowanie placu przy Domu Strażaka 

w Kopytówce / zakup kamienia, kostki, krawężników, 

obrzeży, cementu piasku i transport/ 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 
7.   SOŁECTWO KOSSOWA 19 894,29 
 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - zakup paliwa do kosiarki  

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - poczęstunek dla dzieci podczas wakacyjnej półkolonii  

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 19 394,29 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - prace remontowo-konserwatorskie na terenie zespołu 

dworsko-parkowego w miejscowości Kossowa, 

wpisanego do rejestru zabytków 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 
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8.   SOŁECTWO ŁĄCZANY 28 832,30 
 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 832,30 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - remont pomieszczeń łazienek, remont kuchni wraz 

z zakupem wyposażenia w budynku komunalnym 

pełniącym funkcję społeczno-kulturalną w miejscowości 

Łączany – Dom Strażaka w Łączanach 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

9.   SOŁECTWO MARCYPORĘBA 25 199,43 
 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 199,43 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - utwardzenie placu obok Domu Ludowego 

w miejscowości Marcyporęba 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 
10.   SOŁECTWO NOWE DWORY 19 029,32 
 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19 029,32 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - remont zaplecza kuchennego wraz z doposażeniem 

w Domu Ludowym w miejscowości Nowe Dwory 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

11.   SOŁECTWO PASZKÓWKA 28 832,30 
 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 28 832,30 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - remont zaplecza kuchennego wraz z doposażeniem 

w Domu Kultury w Paszkówce 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

12.   SOŁECTWO SOSNOWICE 28 832,30 
 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 832,30 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - zagospodarowanie placu zabaw koło boiska 

sportowego w Sosnowicach 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

13.   SOŁECTWO TŁUCZAŃ 28 832,30 
 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 832,30 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - zagospodarowanie placu przed budynkiem WDK 

w Tłuczani 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

14.   SOŁECTWO WYŹRAŁ 18 106,68 
 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 106,68 

   1. w tym: wydatki bieżące  

   a) wydatki związane z działalnością statutową  

   - zagospodarowanie placu po budynku starej szkoły 

w m. Wyźrał 

 

   w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  

§ 9. Wydatki budżetu gminy na 2015 r.  obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 

2015 w łącznej kwocie 1 697 862,00 zł, – jak w załączniku nr 1. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 305



§ 10. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego 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 415 
600 zł, w tym: 

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do: 

a) kosztów ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków - 392 110 zł, 

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

domowych – 8 100 zł, 

c) kosztów zbiorowego zaopatrzenia Gminy Brzeźnica w wodę bytową – 15 390 zł. 

§ 11. 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. 

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do: 

1) zaciągania w roku 2015 linii kredytowej kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego 

deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku 2015 nie może przekroczyć limitu odtwarzanego 

kredytu w wysokości 1.500.000 zł, 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym 

banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica 

Jadwiga Kozioł 
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Załącznik  

do Uchwały Nr II/5/2014 

Rady Gminy Brzeźnica 

z dnia 29 grudnia 2014 r. 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
BRZEŹNICA W ROKU 2015 

Lp. Dział Rozdz. Nazwa Rodzaj dotacji 
z budżetu 

dla jednostek 
sektora 

finansów 
publicznych 

dla jednostek 
spoza sektora 

finansów 
publicznych 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1 150  PRZETWÓRSTWO 
PRZEMYSŁOWE 

 90 050  

  15011 Rozwój 
przedsiębiorczości 

 90 050  

    dotacja celowa 

na zadania 

bieżące 

realizowane na 

podstawie 

porozumień 
między jst 

90 050  

2. 400  WYTWARZANIE 
I ZAOPATRYWANIE 

W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ 
GAZ 

I WODĘ 

 15 390  

  40002 Dostarczanie wody  15 390  

    dotacja 

przedmiotowa 

15 390  

3 600  TRANSPORT 

I ŁĄCZNOŚĆ 
 70 160  

  60004 Lokalny transport 
zbiorowy 

 30 160  

    dotacja celowa 

na zadania 

bieżące 

realizowane na 

podstawie 

porozumień 
między jst 

30 160  
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  60004 Drogi publiczne 
powiatowe 

 40 000  

    dotacja celowa 

(majątkowa) 

40 000  

4 801  OŚWIATA 

I WYCHOWANIE 
 - 196 035 

  80104 Przedszkola   196 035 
    dotacja 

podmiotowa dla 

niepublicznej 

jednostki 

systemu oświaty 

 196 035 

5 851  OCHRONA ZDROWIA  3 517 1 500 
  85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
  1 500 

    dotacja celowa 

(bieżąca) na 

zadania jst 

zlecane innym 

podmiotom 

 1 500 

  85158 Izby wytrzeźwień  3 517  

    dotacja celowa 

na pomoc 

finansową 
udzielaną 
między jst na 

zadania bieżące 

3 517  

6 853  POZOSTAŁE 
ZADANIA 
W ZAKRESIE 
POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

  1 000 

  85395 Pozostała działalność   1 000 
    dotacja celowa 

(bieżąca) na 

zadania jst 

zlecane innym 

podmiotom 

 1 000 
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7 854  EDUKACYJNA 
OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

  5 000 

  85412 Kolonie i obozy oraz 
inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także 
szkolenia młodzieży 

  5 000 

    dotacja celowa 

(bieżąca) na 

zadania JST 

zlecane innym 

podmiotom 

 5 000 

9 900  GOSPODARKA 
KOMUNALNA 

I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

 400 210 200 000 

  90001 Gospodarka ściekowa 

i ochrona wód 
 400 210 200 000 

    dotacja 

przedmiotowa 

400 210  

    dotacja 

inwestycyjna 

 200 000 

10 921  KULTURA 
I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

 518 000 27 000 

  92105 Pozostałe zadania 

w zakresie kultury 
  27 000 

    dotacja celowa 

(bieżąca) na 

zadania JST 

zlecane innym 

podmiotom 

 27 000 

  92109 Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

 263 000  

    dotacja 

podmiotowa 

263 000  

  92116 Biblioteki  255 000  

    dotacja 

podmiotowa 

255 000  
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11 926  KULTURA 
FIZYCZNA 

  170 000 

  92605 Zadania w zakresie 
kultury fizycznej 

  170 000 

    dotacja celowa 

(bieżąca) na 

zadania jst 

zlecane innym 

podmiotom 

 170 000 

   RAZEM  1 097 327 600 535 
 
OGÓŁEM DOTACJE 

 
1 697 862 zł 

w tym:  

a) w zakresie wydatków bieżących 1 457 862 zł 
 - dotacje przedmiotowe 415 600 zł 
 - dotacje podmiotowe 714 035 zł 
 - dotacje celowe na zadania własne 328 227 zł 
b) w zakresie wydatków majątkowych 240 000 zł 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica 

Jadwiga Kozioł 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr II/5/2014 

Rady Gminy Brzeźnica 

z dnia 29 grudnia 2014 roku 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica 

Jadwiga Kozioł 
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