
Uchwała Nr XX / 42 / 08 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

 

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 

162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 

175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 

708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, 

poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560) Rada Miasta Brzeziny uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. W planie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Załącznik (Plan nakładów na inwestycje na 2008 rok) do Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 

rok 2008 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Załącznik (Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010) do 

Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 4. § 5 Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Różnica między dochodami w kwocie 21.918.967,00 zł a wydatkami w kwocie  

25.891.423,00 zł stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.972.456,00 zł.  

2. Deficyt budżetowy w kwocie 3.972.456,00 zł zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z kredytów w wys. 3.047.463,00 zł, pożyczek w wys. 796.196,00 zł oraz wolnych 

środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w 

kwocie 128.797,00 zł”. 

3. Spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na rok bieżący w wys. 1.635.159,00 zł zostaną 

sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z 

rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.635.159,00 zł”. 

 

§ 5. § 15. Uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i 

pożyczek zaciąganych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości  

1.100.000,00 zł,  

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  4.400.000,00 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 

wysokości 2.000.000,00 zł”. 



 

§ 6. W Załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” do Uchwały Nr XVII/1/08 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto 

Brzeziny na rok 2008 dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.560.152,00 zł i 

zmniejszenia przychodów o kwotę 1.653.696,00 zł oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 

80.500,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

§ 7. Załącznik „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne” do Uchwały Nr 

XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

 

 

Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


