
 

 

Uchwała Nr XIX / 31 / 08 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 27 marca 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. Załączniki (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 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 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Załącznik (Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 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 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

 

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

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

 

Zbigniew Bączyński 

 



 
Złącznik Nr 1 

do uchwały Nr XIX / 31 / 08 

Rady Miasta Brzeziny  

z dnia 27 marca 2008 roku           

w sprawie zmian budżetu   

i zmian w budżecie   

Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 

 
Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok 

 

Dział Rozdział §  Zwiększenia Zmniejszenia Treść 

 

 Dochody  259.796,00 25.129,00  

751    230,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

 2010  230,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań  

zleconych gminie ustawami (aktualizacja rejestru wyborców) 

758   148.712,00  RÓŻNE ROZLICZENIA 

 2920 148.712,00  Subwencje ogólne z budżetu państwa 

852   111.084,00 24.899,00 POMOC SPOŁECZNA 

 2010  24.874,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

 2030 111.084,00  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin 

 2360  25,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

zleconych ustawami 

 

 

Wydatki  381.771,00 147.104,00  

400   120,00  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 

40001  

 
120,00 

 

120,00 

 Dostarczanie ciepła 

W tym: 

-  wydatki majątkowe 

710    20.000,00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

71095   20.000,00 

 

20.000,00 

Pozostała działalność 

W tym: 

- wydatki bieżące(energia) 

750   20.000,00  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

75023  20.000,00 

 

20.000,00 

 Urzędy miast 

W tym: 

- wydatki bieżące (energia) 

751    230,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

75101   230,00 

 

 

230,00 

 

230,00 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

W tym: 

- wydatki bieżące  

    w tym: 

    - wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń 

801   235.567,00 87.000,00 OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 

80101  205.567,00 

 

205.567,00 

87.000,00 

 

 

 

 

87.000,00 

Szkoły podstawowe 

W tym: 

- wydatki bieżące (montaż urządzeń oddymiających, przebudowa  

  podjazdu dla niepełnosprawnych oraz obudowa korytarzy drzwiami  

 ogniowymi w SP 2) 

- wydatki bieżące (SP2-energia, zakupy i usługi) 



80104  30.000,00 

 

30.000,00 

 

30.000,00 

 Przedszkola 

W tym: 

- wydatki bieżące 

w tym: 

  - wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń 

852   111.084,00 24.874,00 POMOC SPOŁECZNA 

85212   24.874,00 

 

 

24.874,00 

 

1.140,00 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

W tym: 

- wydatki bieżące 

  w tym: 

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

85214  2.115,00 

 

 

2.115,00 

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

W tym: 

- wydatki bieżące 

85295  108.969,00 

 

108.969,00 

 Pozostała działalność 

W tym: 

- wydatki bieżące 

900    15.000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

90015   15.000,00 

 

15.000,00 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

W tym: 

- wydatki bieżące 

926   15.000,00  KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

92601  15.000,00 

 

15.000,00 

 Obiekty sportowe 

W tym: 

- wydatki majątkowe 
 

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY      

 

  
Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Złącznik Nr 2 

do uchwały Nr XIX / 31 / 08 

Rady Miasta Brzeziny  

z dnia 27 marca 2008 roku           

w sprawie zmian budżetu   

i zmian w budżecie   

Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 

 

 
Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 rok 

 
l.. p. Klasyfikacja 

budżetowa 
 

Źródło dochodów 

Dotacje ogółem 

Dział 

  

§ 

1 750  Administracja publiczna  92.171,00 

2010 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami, w tym: 

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji 

rządowej 

-      akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 

92.171,00 

 

 

91.971,00 

 

200,00 

2 751  

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

1.840,00 

 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami, w tym: 

-      środki finansowe na prowadzenie i aktualizację  stałego rejestru  

       wyborców    

1.840,00 

 

 

1.840,00 

3 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.300,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

zleconych gminie ustawami, w tym: 

-       obrona cywilna 

2.300,00 

 

 

2.300,00 

4 852  Pomoc społeczna 3.733.022,00 

2010 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami, w tym: 

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

- 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 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

3.733.022,00 

 

 

3.141.387,00 

 

48.643,00 

 

 

496.343,00 

 

46.649,00 

   O G Ó Ł E M 3.829.333,00 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Zbigniew Bączyński 

 

 



 
Złącznik Nr 3 

do uchwały Nr  XIX / 31 / 08              

Rady Miasta Brzeziny  

z dnia  27 marca 2008 roku           

w sprawie zmian budżetu   

i zmian w budżecie   

Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 

 

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 rok 
 

l..p. Klasyfikacja 

budżetowa 

 

Rodzaje wydatków 

 

 

Wydatki 

ogółem 

Z tego: 

Wydatki 

 bieżące 

W tym:  

Wydatki 

majątkowe 
Dział 

  

Rozdział 

 

wynagrodzenia 

i pochodne  

od wynagrodzeń 

świadczenia 

społeczne 

1 750  Administracja publiczna 92.171,00 92.171,00 91.971,00   

75011 Urzędy Wojewódzkie 

z tego: 

- utrzymanie stanowisk 

pracy realizujących  

zadania z zakresu 

administracji rządowej 

-      akcja kurierska i  

       świadczenia na rzecz  

       obrony 

92.171,00 

 

91.971,00 

 

 

 

200,00 

92.171,00 

 

91.971,00 

 

 

 

200,00 

91.971,00 

 

91.971,00 

 

 

 

----------- 

  

2 751  

 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1.840,00 

 

 

 

1.840,00 1.840,00   

75101 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

z tego: 

-    środki finansowe na    

     prowadzenie i aktualizację   

     stałego rejestru wyborców    

1.840,00 
 

 

 

1.840,00 

1.840,00 
 

 

 

1.840,00 

1.840,00 
 

 

 

1.840,00 

  

3 754  

 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

2.300,00 

 

2.300,00 

 

-------------- 

 

  

75414 Obrona cywilna 2.300,00 2.300,00 --------------   

4 852  Pomoc społeczna 

ubezpieczenia społecznego 

3.733.022,00 

 

3.733.022,00 

 

120.428,00 

 

3.502.343,00 

 

 

85212 

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

3.141.387,00 

 

3.141.387,00 

 

120.428,00 

 

3.006.000,00 

 

 

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 

48.643,00 

 

48.643,00 

 

---------------- --------------  

85214 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

496.343,00 

 

496.343,00 

 

----------------- 496.343,00 

 

 

85228 Usługi opiekuńcze i  

 specjalistyczne usługi  

 opiekuńcze 

46.649,00 46.649,00 ----------------- ----------------  

  

O G Ó Ł E M 
3.829.333,00 3.829.333,00 214.239,00 3.502.343,00  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Zbigniew Bączyński 



 

 
 

Złącznik Nr 6 

do uchwały Nr  XIX / 31 / 08 

Rady Miasta Brzeziny  

z dnia 27  marca 2008 roku           

w sprawie zmian budżetu   

i zmian w budżecie  

Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 

 

 

 

D O C H O D Y 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok 
 

 

 

l.p. Klasyfikacja 

budżetowa 

Źródło dochodów Plan na 

2008 rok 

Dział § 

  0690 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego w tym: 
47.604,00 

1. 750  Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) 

z tego: 

- opłaty za wydane dowody osobiste 

-     opłaty za udostępnienie danych osobowych 

46.104,00 

46.104,00 

 

45.800,00 

304,00 

2. 852 

 

 Pomoc społeczna 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)  
1.500,00 

1.500,00 

 

 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

  

 

Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


