
UCHWAŁA NR VII/83/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, 
poz. 506) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia   budżetu 
Gminy Brzeg na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1.633.383 zł

paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.633.383 zł

2) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 361.013 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 357.013 zł

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
o kwotę 357.013 zł

dochody bieżące - 357.013 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 357.013 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 4.000 zł

dochody bieżące - 4.000 zł

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 4.000 zł

3) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę  1.030.986 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 509.878 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 170.000 zł

dochody majątkowe - 170.000 zł

paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności - 170.000 zł

rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 339.878 zł

dochody majątkowe - 339.878 zł

paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków   gmin,

związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych

źródeł - 339.878 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę  455.054 zł

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę  455.054 zł

dochody majątkowe - 455.054 zł

paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie

 wygasają z upływem roku budżetowego - 455.054 zł

w dz. 855 - Rodzina o kwotę  66.054 zł
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rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę  66.054 zł

dochody majątkowe - 66.054 zł

paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - 66.054 zł

4) Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 4.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 4.000 zł

dochody bieżące - 4.000 zł

paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze - 4.000 zł

5) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę  959.996 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 35.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne  gminne o kwotę 35.000 zł

wydatki majątkowe - 35.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 35.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 312.701 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 242.701 zł

wydatki majątkowe - 242.701 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 63.000 zł

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u.f.p. - 179.701 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 70.000 zł

wydatki majątkowe - 70.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 70.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 612.295 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 612.295 zł

wydatki majątkowe - 612.295 zł

w tym: dotacje - 612.295 zł

z tego:  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u.f.p. - 612.295 zł

6) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 102.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 20.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 20.000 zł

wydatki bieżące - 20.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70.000 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 70.000 zł

wydatki bieżące - 70.000 zł
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w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 70.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.000 zł

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10.000 zł

wydatki bieżące - 10.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.000 zł

rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł

wydatki bieżące - 2.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.000 zł

7) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 357.013 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 357.013 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 357.013 zł

wydatki bieżące - 357.013 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 357.013 zł

8) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę  459.599 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.898 zł

rozdz. 75022 - Rady gmin o kwotę 14.898 zł

wydatki majątkowe - 14.898 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.898 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 150.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 30.000 zł

wydatki majątkowe - 30.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 140.000 zł

wydatki majątkowe - 140.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 140.000 zł

w dz. 855 - Rodzina o kwotę 150.000 zł

rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 150.000 zł

wydatki majątkowe - 150.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 150.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 124.701 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 124.701 zł

wydatki majątkowe - 124.701 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.310 zł

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u.f.p. - 120.391 zł

9) Załącznik Nr 2 "Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 
jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2019 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie 
jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
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11) Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek 
budżetowych na 2019 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały;

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2019 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem 159.101.932,24 zł
z tego:
- dochody bieżące 140.956.805,24 zł
- dochody majątkowe 18.145.127,00 zł
2) Przychody 17.225.274,00 zł
Razem 176.327.206,24 zł
3) Wydatki ogółem 173.643.736,24 zł
z tego:
- wydatki bieżące 136.992.214,24 zł
- wydatki majątkowe 36.651.522,00 zł
4) Rozchody 2.683.470,00 zł
Razem 176.327.206,24 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu

Jacek Niesłuchowski
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zł

 

Paragr. Nazwa

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy 10 225 274 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek 

i kredytów na rynku krajowym 7 000 000 

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 

i kredytów  2 683 470 

R a z e m 17 225 274 2 683 470 

P R Z Y C H O D Y

tym:
950 Wolne środki 10 225 274

952
Przychody z zaciągniętych pożyczek

i kredytów na rynku krajowym 7 000 000

 R a z e m 17 225 274

R O Z C H O D Y  
992 Spłata kredytów i pożyczek

BGK w Warszawie 219 950

BGK w Opolu 1 658 520

NFOŚ i GW w Warszawie 325 000

BS w Oławie 480 000

R a z e m 2 683 470

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA  2019 ROK

Przychody Rozchody

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/83/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 28 marca 2019 r.
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zł

1 2 3 4 5 6

1. 600 60014 Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu 900 000,00 

600 60014 Razem 900 000,00 

2. 600 60016 Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego 6 900 000,00 

Możliwość 

dofinansowania 

z BP

3. 600 60016 Przebudowa ulicy Lipowej 869 000,00 

4. 600 60016 Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu 75 000,00 

5. 600 60016 Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu 50 000,00 

6. 600 60016 Wzmocnienie konstrukcji obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej ulicy Kępa 

Młyńska 135 000,00 

600 60016 Razem 8 029 000,00 

1. 600 60017 Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21 300 000,00 
2. 600 60017 Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - Chocimska 30 000,00 

600 60017 Razem 330 000,00 

1. 630 63003 Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej 190 000,00 

630 63003 Razem 190 000,00 

1. 700 70005 Komputeryzacja ZNM 20 000,00 
2 700 70005 Budowa wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta 100 000,00 

700 70005 Razem 120 000,00 

1. 700 70095 Przebudowa i remont budynku przy ul. Piastowska 32 2 500 000,00 

Dofinansowanie 

z BGK

2. 700 70095

Termomodernizacja budynku B, łącznika pomiędzy budynkiem ZNM a Gimnazjum 

Piastowskim 35 000,00 

700 70095 Razem 2 535 000,00 

1. 710 71035 Przebudowa i remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Starobrzeskiej 60 000,00 

710 71035 Razem 60 000,00 

3. 750 75022 Zakup sprzętu nagłaśniającego 14 898,00 
750 75022 Razem 14 898,00 

1. 750 75023 Komputeryzacja Urzędu Miasta 39 000,00 

2. 750 75023 Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej 5 550 000,00 

Dofinansowanie 

z UE

3. 750 75023 Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul.Robotniczej 12 (8/100) 150 422,00 
750 75023 Razem 5 739 422,00 

1. 754 75416 Modernizacja systemu monitoringu miejskiego 80 000,00 

754 75416 Razem 80 000,00 

1. 801 80101

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Brzeg w zakresie PSP nr 1 1 724 000,00 

Dofinansowanie 

z UE

2. 801 80101 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8 10 000,00 

801 80101 Razem 1 734 000,00 

1. 801 80104 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 1 70 000,00 

2. 801 80104 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 4 70 000,00 

801 80104 Razem 140 000,00 

1. 855 85505 Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego "Teczowy Świat" 170 000,00 

855 85505 Razem 170 000,00 

1. 900 90001 Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej - dokumentacja 130 000,00 

2. 900 90001

Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed 

wprowadzeniem do cieków wodnych 300 000,00 

3. 900 90001

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących 

własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej 530 000,00 

900 90001 Razem 960 000,00 

1. 900 90004

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej

 w Brzegu 7 120 391,00 

Dofinansowanie 

z UE

2. 900 90004

Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie 

Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski 2 624 609,00 

Dofinansowanie 

z UE
3. 900 90004 Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu 255 000,00 

900 90004 Razem 10 000 000,00 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Lp.

Dodatkowe 

informacjeNazwa zadania inwestycyjnegoRozdziałDział Plan na 2019 r.     

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/83/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 28 marca 2019 r.
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1. 900 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzegu 630 000,00 

900 90015 Razem 630 000,00 

1. 921 92109

Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury 

wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK 3 738 902,00 

Dofinansowanie 

z UE

2. 921 92109 Wyposażenie amfiteatru 65 300,00 

3. 921 92109 Zakup agregatu prądotwórczego 5 KW do imprez plenerowych 25 000,00 

4. 921 92109

Budowa przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni głównej oraz instalacji 

niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu 500 000,00 

921 92109 Razem 4 329 202,00 

1. 921 92118

Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarbca i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele 

muzealne 390 000,00 

921 92118 Razem 390 000,00 

1. 926 92695 Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu 300 000,00 

926 92695 Razem 300 000,00 

R a z e m   w y d a t k i 36 651 522,00 
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zł

Dział Rozdział Paragraf Treść

Stan środków 

pieniężnych na 

01.01.2019 r. Dochody
1 2 3 4 5 6

PSP1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1    0,00   63 100,00

801 Oświata i wychowanie    0,00   63 100,00

80101 Szkoły podstawowe    0,00   63 100,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze    0,00   59 100,00

0920 Pozostałe odsetki    0,00   1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów    0,00   3 000,00

PSP3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3    0,00   49 000,00

801 Oświata i wychowanie    0,00   49 000,00

80101 Szkoły podstawowe    0,00   49 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze    0,00   45 000,00

0920 Pozostałe odsetki    0,00   1 000,00

0950 Pozostałe odsetki    0,00   3 000,00

PSP5 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5    0,00   32 000,00

801 Oświata i wychowanie    0,00   32 000,00

80101 Szkoły podstawowe    0,00   32 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze    0,00   21 800,00

0920 Pozostałe odsetki    0,00    200,00

0970 Wpływy z róznych dochodów    0,00   10 000,00

PSP6 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6    0,00   53 800,00

801 Oświata i wychowanie    0,00   53 800,00

80101 Szkoły podstawowe    0,00   53 800,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze    0,00   29 700,00

0920 Pozostałe odsetki    0,00    100,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej    0,00   17 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów    0,00   7 000,00

PSP8 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8    0,00   10 300,00

801 Oświata i wychowanie    0,00   10 300,00

80101 Szkoły podstawowe    0,00   10 300,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze    0,00   10 000,00

0920 Pozostałe odsetki    0,00    300,00

Plan dochodów razem    0,00   208 200,00

                                                                                                                                                                                                                           

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK 

BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/83/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 28 marca 2019 r.
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Dział Rozdział Paragraf Treść

Wydatki bieżące

w tym:

wydatki na realizację

zadań statutowych

Stan środków 

pieniężnych na 

31.12.2018 r.

1 2 3 4 5 6

PSP1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1   63 100,00    0,00

801 Oświata i wychowanie   63 100,00    0,00

80101 Szkoły podstawowe   63 100,00    0,00

PSP3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3   49 000,00    0,00

801 Oświata i wychowanie   49 000,00    0,00

80101 Szkoły podstawowe   49 000,00    0,00

PSP5 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5   32 000,00    0,00

801 Oświata i wychowanie   32 000,00    0,00

80101 Szkoły podstawowe   32 000,00    0,00

PSP6 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6   53 800,00    0,00

801 Oświata i wychowanie   53 800,00    0,00

80101 Szkoły podstawowe   53 800,00    0,00

PSP8 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8   10 300,00    0,00

801 Oświata i wychowanie   10 300,00    0,00

80101 Szkoły podstawowe   10 300,00    0,00

Plan wydatków razem 208 200,00    0,00
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UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR VII/83/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się plan przychodów paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o kwotę 1.633.383 zł;

2) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 359.413 zł w tym:

a) w dz. 758, rozdz. 75801 w paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 357.013 zł
zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 13.02.2019 roku,

b) w dz. 801, rozdz. 80104 w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000 zł w celu
dostosowania klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą podstawy prawnej dotyczącej wynajmowanego
lokalu mieszkalnego w PP nr 5 o kwotę 2.400 zł oraz w PP nr 6 o kwotę 1.600 zł.

3) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.030.986 zł w tym:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 w paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 170.000 zł,

b) w dz. 700, rozdz. 70095 w paragrafie 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 339.878 zł zgodnie z otrzymaną refundacją z Banku
Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy nr BS18-00579 z dnia 12.02.2018 r. o udzielenie
finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat (BSK/17/17/0001395) dotyczy zadania pn. „Adaptacja
budynku przy ul. Grobli 9 A”.

c) w dz. 758, rozdz. 75814 w paragrafie 6680 - Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 455.054 zł.

d) w dz. 855, rozdz. 85505 w paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych)
o kwotę 66.054 zł w związku z zakwalifikowaniem oferty złożonej przez Gminę Brzeg do dofinansowania
w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 na
realizację zadania w Żłobku Miejskim "Tęczowy Świat" w Brzegu.

4) Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł w dz. 801, rozdz. 80104 w paragrafie 0750
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze w związku ze zmianą podstawy prawnej dotyczącej wynajmowanego lokalu
mieszkalnego w PP nr 5 o kwotę 2.400 zł oraz w PP nr 6 o kwotę 1.600 zł - zmiana paragrafu.

5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 959.996 zł w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 35.000 zł z zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej”,

b) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 242.701 zł w tym:

- z zadania pn.„ Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu” o kwotę 63.000 zł,

- z zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy
Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” o kwotę 179.701 zł,
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c) w dz. 900, rozdz. 900015 o kwotę 70.000 zł z zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie
Miasta Brzeg” - oszczędności po przetargu,

d) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 612.295 zł z dotacji na zadanie pn. „Przebudowa sal: widowiskowej
i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK".

6) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 102.000 zł w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 20.000 zł z zadania pn. „Remonty bieżące w szkołach”,

b) w dz. 900, rozdz. 90015 o kwotę 70.000 zł z zadania pn.„Oświetlenie ulic, placów i dróg”,

c) w dz. 921, rozdz. 92120 o kwotę 10.000 zł z zadania pn. „Remonty bieżące obiektów zabytkowych”,

d) w dz 921, rozdz. 92195 o kwotę 2.000 zł z zadania pn. „Bieżące utrzymanie pomników” .

7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 357.013 zł z przeznaczeniem
na zadanie pn. „Odprawy, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia”,

8) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 459.599.00 zł w tym:

a) w dz. 750, rozdz. 75022 o kwotę 14.898 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu
nagłaśniającego”,

b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 30.000 zł w tym:

- na zadanie pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 8” - 10.000 zł,

- na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg
w zakresie PSP nr 1" - 20.000 zł,

c) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 140.000 zł w tym:

- na zadanie pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 1” o kwotę 70.000 zł,

- na zadanie pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 4” o kwotę 70.000 zł,

d) w dz. 855, rozdz. 85505 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń
w budynku Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” (dotacja z Resortowego programu instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" w wys. 66.054 zł),

e) w dz.900, rozdz. 90004 o kwotę 124.701 zł w tym:

- na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej
w Brzegu” o kwotę 120.391 zł,

- na zadanie pn.„Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy
Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” o kwotę 4.310 zł.

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów
i wydatków w PSP nr 6 w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaną darowizną na
rzecz szkoły z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej.

Dodatkowo w załączniku nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” do uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany na podstawie Zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 263/2019 z 01.03.2019 r.
polegające na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80195 o kwotę 4.000 zł z zadania pn.
„Monitorowanie trwałości projektów”,

- zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 46.000 zł z zadania
pn. "Przebudowa ulicy Lipowej w Brzegu", w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 878 zł z zadania
pn. "Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)",

- zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 4.000 zł na zadanie
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pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1",

- zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 46.000 zł na zadanie pn. " Bieżące
utrzymanie dróg, chodników oraz oznakowania na terenie Gminy Brzeg", w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę
878 zł z przeznaczeniem na zapłatę oprocentowania z tytułu rozłożenia płatności na raty, dotyczącej zadania
pn."Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)".
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