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Szanowni Państwo
Każdego roku realizujemy szeroki zakres zadań, które nakłada na nas ustawa
samorządowa. Zadania te ujęte są w „Budżecie Gminy”. Co to jest budżet i jakie to
są zadania?
Przygotowaliśmy broszurę, która w sposób obrazkowy pozwoli przedstawić najważniejsze informacje dotyczące budżetu Gminy
i znaleźć odpowiedzi na powyższe pytanie.
Budżet stanowiący podstawę gospodarki
finansowej gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków. Dzięki Państwa życzliwości, wsparciu i zaangażowaniu możliwa
jest realizacja zadań wynikających z potrzeb
poprawy warunków naszego życia. Jestem
przekonany, że taka forma przedstawienia
budżetu pozwoli w sposób bardzo przejrzysty pokazać na co planujemy wydać symboliczną złotówkę w 2018 roku. To jest Twoja
złotówka, zaangażowana w szeroki zakres
zadań, które planujemy wykonać. Udało
się już nam ustabilizować sytuację finansową gminy, ale nadal dużo pracy i trudnych decyzji przed nami. Poczujmy się więc
zaproszeni do odpowiedzialnego uczestnictwa w tworzeniu i budowaniu jeszcze
lepszego jutra w naszej Gminie.

Jerzy Pilch
Wójt Gminy
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I. Skąd się biorą pieniądze
w budżecie?
Planowane dochody budżetu
gminy na 2018 rok wynoszą:

53.877.425zł
w tym:

1. Dotacje z budżetu państwa
(m.in.: pomoc społeczna,
rodzina 500+, oświata):

12.666.446zł

2.Subwencje z budżetu państwa:

10.862.327zł

3. Udziały w podatkach
dochodowych (PIT, CIT):

10.330.099zł

I. Skąd się biorą pieniądze
w budżecie?
4. Podatki i opłaty lokalne
(m.in.: podatek od nieruchomości,
rolny, leśny, od środków
transportowych):

10.172.080zł

5. Dotacje z budżetu Unii
Europejskiej:

4.914.594zł

6. Dochody różne
(m.in zwroty podatku Vat):

3.620.666zł

7. Opłaty wnoszone
w placówkach oświatowych:

922.937zł

8. Wpływy związane z zarządzanym
mieniem (m.in.: opłaty z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, odpłatnego zbycia mienia): 388.276zł

II. Na co przeznaczamy
gminne pieniądze?
Planowane wydatki budżetu
gminy na 2018 rok wynoszą:

60.819.079zł
w tym:

1. Oświata i wychowanie
(m.in.: funkcjonowanie przedszkoli,
szkół podstawowych, stołówek
szkolnych i przedszkolnych:

22.117.792zł

2. Pomoc społeczna
(m.in.: świadczenia z pomocy
społecznej, program Rodzina 500+,
fundusz alimentacyjny):

14.201.205zł

II. Na co przeznaczamy
gminne pieniądze?
3. Budowa infrastruktury
wodociągowej i sanitacyjnej
na terenie gminy:

7.705.420zł

4. Administracja publiczna
(m.in.: funkcjonowanie urzędu
gminy, rady gminy):

4.376.820zł

5. Transport i łączność (m.in.: drogi
powiatowe i gminne): 2.985.500zł
6. Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska (m.in.: system gospodarki
odpadami komunalnymi, Program
Gospodarki Niskoemisyjnej, oświetlenie
dróg gminnych): 2.779.635zł
7. Turystyka (m.in. inwestycje związane ze wzrostem atrakcyjności gminy):

1.973.105zł

8. Kultura i ochrona dziedzictwa
kulturalnego (m.in.: organizacja
imprez sportowych, kulturalnych,
promocja, biblioteki): 1.773.902zł

II. Na co przeznaczamy
gminne pieniądze?
9. Gospodarka mieszkaniowa
(m.in. gospodarka gruntami
i nieruchomościami):

861.500zł

10. Obsługa długu (m.in. odsetki
od zaciąganych zobowiązań):

700.000zł

11. Plany zagospodarowania
przestrzennego: 468.500zł

12. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
i narkomanii: 340.000zł
13. Rezerwy ogólne i na zarządzanie kryzysowe: 200.000zł
14. Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa: 173.500zł
15. Kultura fizyczna i sport
(m.in.: dotacje dla klubów sportowych,
stypendia): 162.200zł

III. Inwestycje
gminne
Na inwestycje gminne
w 2018 roku przeznaczamy

15.621.605zł,
co stanowi

1. Budowa i rozbudowa
infrastruktury wodociągowej:

5.600.000zł

- w Brennej przy ul. Leśników
i Wiązowej,
- w Brennej Leśnicy oraz Górkach
Wielkich (Wymoliny, Parszywiny,
Zebrzydka)

2. Oświata i wychowanie:

2.871.000zł

- termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Brennej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii.
- zakup samochodu do transportu dzieci
niepełnosprawnych

25,69%
budżetu

III. Inwestycje
gminne
3. Budowa i rozbudowa
infrastruktury kanalizacyjnej:

2.090.000zł

- w Górkach Wielkich oraz Górkach
Małych Etap II zadanie 6
- w Brennej w rejonie ul. Wiejskiej
- w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej
- w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej
i Wierzbowej
- w Brennej w rejonie ul. Jatny,
Józefa Madzi i Słonecznej
- w Górkach Wielkich w rejonie
Szpotawic etap III
- projekt kanalizacji sanitarnej
w Brennej Kormany - Leśników

4. Turystyka:

1.968.105zł

- wykonanie ścieżki spacerowo-rowerowej w rejonie Brennej Centrum
- budowa zaplecza gospodarczego
w Parku Turystki w Brennej
- rekonstrukcja i rewitalizacji budynku
Starego Kina w Brennej
- realizacja projektu Za woniom
drzewa - stworzenie ogrodu zielin
w Brennej przy ul. Góreckiej 224
- projekt placu zabaw w Brennej
Leśnicy

III. Inwestycje
gminne
5. Modernizacja dróg gminnych:

1.910.000zł
-

ul. Jaworowej w Brennej
ul. Zimna Woda w Brennej
ul. Jatny w Brennej
ul. Słonecznej w Górkach Wielkich
ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich
projekt przebud. ul. Hołcyna w Brennej

6. Modernizacje bud. komunalnych:

700.000zł

- adaptacja poddasza w budynku
położonym w Brennej przy ul. Leśnica 8
- modernizacja dachu na budynku
w Górkach Małych przy ul. Zalesie 3
- modernizacja pomieszczeń w UG
- projekt termomodernizacji budynku
ZBGK w Brennej
7. Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska: 370.000zł
- dotacje na realizację planu
gospodarki niskoemisyjnej
- dotacje na realizację programu
usuwania azbestu
- wykonanie nowych punktów
oświetlenia
- doposażenie ZBGK w Brennej
8. Wykupy gruntów: 100.000zł

IV. Twój 1 zł
podatku
IV Twój 1 zł podatku =
0,30zł oświata i wychowanie
0,19zł budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
0,11zł transport i łączność
(drogi gminne)
0,07zł pomoc społeczna
0,07zł administracja publiczna
0,07zł kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
0,06zł gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
0,04zł turystyka
0,02zł gospodarka gruntami
i nieruchomościami
0,02zł obsługa długu
0,02zł działalność usługowa
(plany zagospodarowania
przestrzennego)
0,01zł kultura fizyczna i sport
0,01zł bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
0,01zł rezerwy ogólne oraz
na zarządzanie kryzysowe
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Pełna treść uchwały budżetowej
znajduje się na BIP:

www.bip.brenna.org.pl
Urząd Gminy Brenna
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
Sekretariat:
tel.: +48 33 853 62 22
fax: +48 33 853 63 70
e-mail: poczta@brenna.org.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 – 16:30
Wtorek - Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:30
Godziny pracy kasy:
Poniedziałek: 7:30 – 16:30
Wtorek - Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 13:00
Numer konta bankowego: IBAN PL 33
8111 0009 2001 0036 9950 0001
NIP Gminy Brenna: 548-243-25-67
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