RADA GMINY
BRODY
UCHWA Ł A NR XI/C /2015
RADY GMINY B RODY
z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 214 ust.
1 art. 235 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Rada
Gminy
Brody uchwala co następuje:
§1
W budżecie gminy na rok 2015 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań:
I. własnych:
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

- 34.342z1

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0340 o kwotę
- 22.842 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emer6talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
§ 2360o kwotę
- 11.500 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

- 285.350 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
§ 6010 o kwotę
- 90.600 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,
o kwotę
w tym: § 4300 o kwotę - 30.000 zł
§ 6050 o kwotę - 5.000 zł

- 35.000 z1

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze
straże pożarne, o kwotę
- 15.000 zł
w tym: § 4270 o kwotę - 7.400 zł
§ 6060 o kwotę - 7.600 z1
w dziale 801- Oświata i wychowanie, o kwotę
- 46.383 zł
rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2590 o o kwotę - 15.898 zł
rozdział 80104 - Przedszkola, § 2540 o kwotę
- 10.277 zł
rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, § 2540 o kwotę
- 6.621 zł
rozdział 80110- Gimnazja, 54010 o kwotę
82 zł
rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego, 5 2590 o kwotę
- 13.505 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 o kwotę
- 30.000 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - świetlice szkolne,
kwotę
w tym: § 3020o kwotę - 2.250 zł
§ 4010 o kwotę - 23.317 zł
§ 4110 o kwotę - 2.400 z1
§ 4120 o kwotę 400 zł

- 28.367 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów
i dróg, § 4260 o kwotę
- 40.000 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

- 251.008 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
§ 6050 o kwotę
- 110.999 z1
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8110 o kwotę
- 40.000 zł
w dziale 801- Oświata i wychowanie, o kwotę
- 99.062 zł
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę
- 43.168 zł
w tym: § 2590 o kwotę - 29.268 zł
§ 4010 o kwotę - 3.000 zł
§ 4210 o kwotę - 3.300 zł
§ 4260 o kwotę - 1.600 zł
§ 4270 o kwotę - 3.000 zł
§ 4300 o kwotę - 2.000 zł
§ 4430 o kwotę - 1.000 zł
rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o kwotę
- 21.700 zł
w tym: § 2310 o kwotę - 15.000 zł
§ 3020 o kwotę 300 zł
§ 4010 o kwotę - 6.400 zł
rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4700 o kwotę
- 5.902 z1
rozdział 80104 - Przedszkola, § 2310 o kwotę
- 8.000 zł
rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego, § 2540 o kwotę
- 19.292 zł
rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, § 4260 o kwotę
- 1.000 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, § 4700 o kwotę
947 zł
II. zleconych:
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
w dziale 801 - Oś wiata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoty podstawowe,
kwotę
w tym: § 2830 o kwotę - 74,25 zł
§ 4240 o kwotę - 163,36 zł
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 2830

- 237,61 z1

- 237,61 zł

- 237,61z1

- 237,61 zł

§2
W uchwale Nr 111/15/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Brody na 2015 rok zmienia się treść załączników:
- Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku", który
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- Nr 7b "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2015r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku", który otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- Nr 13 "Dotacje podmiotowe w 2015r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr
5 do niniejszej uchwały,

- Nr 14 "Dotacje celowe w 2015 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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RADA GMINY
BRODY

UZASADNIENIE DO UCHWA Ł Y NR XIW/ 2015
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

W budżecie gminy na 2015r. dokonuje się następujących zmian w zakresie:
I. zadań własnych:
Zwiększa się planowane dochody budżetowe własne gminy o kwotę 34.342 zł z tytułu podatków i opłat.
Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 285.350 zł z tytułu:
2.1. Zakończony został kolejny etap wymiany rur azbestowych na wodociągu w Krynkach. Wartość
wykonanych prac stanowi kwotę 180.484,64 zł netto (221.996,11 zł brutto). Zadanie jest współfinansowane po
50% wartości netto przez Gminę Brody i PWIK Sp. z o.o. Starachowicach.
Udział gminy Brody stanowi kwotę 90.242,32 zł. Przeliczając tę kwotę na udziały stanowić to będzie 90.600 zł
i objęcie 151 udziałów po 600 zł każdy.
2.2. W dziale 600 zwiększenie o kwotę 35.000 zł w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych 30.000 zł.
Wprowadza się zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 313028 Ruda — Adamów — etap I. Planowana
wartość zadania 695.000 zł na lata 2015-2016. Zadanie planuje się sfinansować w 50 % ze środków gminy i w 50
% ze środków Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019. W
2015r. planuje się 5.000 zł na opracowanie projektu zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej Ruda
— Adamów — etap I wraz z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
2.3. W dziale 754 kwotę 15.000 zł przeznacza się na zakup bramy garażowej do budynku OSP Lubienia oraz
przeprowadzenie remontu w garażu.
2.4. W dziale 801 o kwotę 46.383 zł. Przeniesienia w ramach planów finansowych szkół oraz zostały przeliczone
dotacje na 1 ucznia dla szkół, przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina (patrz. zał. Nr 5).
2.5. W dziele 852 zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 30.000 zł na wniosek Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
2.6. W dziale 854 zwiększenie o kwotę 28.367 zł. Przeniesienia w ramach planów finansowych szkół.
2.7. W dziale 900 kwotę 40.000 zł przeznacza się na zakup energii na oświetlenie uliczne.
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 251.008 zł w celu pokrycia planowanych zwiększeń.
II. zadań zleconych:
Przeniesienia pomiędzy szkołami środków z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę 237,61 zł
Po dokonanych zmianach zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej których te zmiany dotyczą.
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Rady Gminy Brody
z dnia 23 października 2015r.
L mity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku
W złotych

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa
przedsięwzięcia

Łączne
nakłady

finansowe

rok
budżetowy
2015
(7+8+10+11)

w tym:
dochody
własne jst

kredyty i
pożyczki

kredyty(
dotacje i
środki
potyczki
wymienione
.
49,,,t. środki
,-,..iizacię pochodzące wart. 5 ust. 1
zadania pod
z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

refundację
wydatków

1

2

5

6

7

a

s

10

11

12

utrzymanie rezultatów
projektu pn. Budowa
Kanalizacji sanitarnej
w Brodach w ul.
Szkolnej, Piaskowej i
Akacjowej (20122016)

10 000

2 000

2 000

-

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

razem dział 010

10 000

2 000

2 000

-

-

-

-

63003

Utrzymanie
rezultatów projektu
pn.Utworzenie strefy
rekreacji i czynnego
wypoczynku nad
zalewem w Rudzie
(2014-2020)

7 000

1 000

1 000

Urząd Gminy w
Brodach

63095

Utrzymanie
rezultatów projektu
pn. Utworzenie strefy
czynnego
wypoczynku i
biwakowania przy
"oczku wodnym" w
Brodach (2014-2020)

7 000

1 000

1 000

Urząd Gminy w
Brodach

razem dział 630

14 000

2 000

2 000

3

4

WYDATKI BIEŻĄCE

010

630

630

01010
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4.

600

60016

utrzymanie rezultatów
projektu pn.
Rozbudowa drogi w
miejscowości Ruda
ul. Duża (2011-2020)

5.

600

60016

Zimowe utrzymanie
dróg gminnych (20142015)

165 308

50 000

50 000

-

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

6.

600

60016

Zimowe utrzymanie
dróg gminnych (20152016)

200 000

30 000

30 000

-

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

razem dział 600

375 308

81 000

81 000

-

-

-

-

71004

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
miejscowości Styków
i jego zmiany (20112015)

49 200

36 900

36 900

--

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

71004

Zmiany Nr 6w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Brody (20142015)

11 070

7 749

7 749

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

71004

Zmiany w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Brody dla
miejsowości Brody,
Krynki, Adamów i
Dziurów (2015-2016)

50 000

30 000

30 000

--

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

razem dział 710

110 270

74 649

74 649

-

-

-

6.

7.

8.

710

710

710

10 000

1 000

1 000

-

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

-

-
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

852

853

900

900

900

900

utrzymanie rezultatów
projektu pn."Aktywność
szansą na lepsze jutro rozwój i
upowszechnianie
aktywnej integracji w
gminie Brody (20142020)

7 000

1 000

razem dział 852

7 000

Utrzymanie
rezultatów projektu
pn.Indywidualizacja
nauczania w Gminie
Brody (2014-2020)

-

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Brodach

1 000

-

--

1 000

1 000

-

-

-

-

7 000

1 000

1 000

-

-

-

-

razem dział 853

7 000

1 000

1 000

-

-

-

-

90002

Odbiór, transport i
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
pochodzących z
nieruchomości
zamieszkałych na
terenie gminy Brody
(2014-2016)

815 962

407 981

407 981

-

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

90095

Utrzymanie
rezultatów projektu
pn. Utworzenie strefy
rekreacji dla małych
dzieci w Adamowie
(2013 - 2017)

5 000

1 000

1 000

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

90095

Utrzymanie rezultatów
projektu pn.
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
przy Ośrodku Zdrowia w
Brodach zis w Krynkach
(2014-2020)

7 000

1 000

1 000

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

90095

Utrzymanie rezultatów
projektu pn. Utworzenie
strefy rekreacji i sportu
dla dzieci i młodzieży w
miejscowośd Styków,
Lipie, Lubieni, <rynki i
Brody (2014-2020)

7 000

1 000

1 000

-

85219

85395

-

Urząd Gminy w
Brodach

Urząd Gminy w
Brodach
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15.

16.

17.

soo

921

926

Utrzymanie
rezultatów projektu
pn. Utworzenie strefy
rekreacji dla małych
dzieci w Dziurowie
(2013 - 2017)

5 000

1 000

1 000

-

-

-

razem dział 900

839 962

411 981

411 981

-

-

--

92109

Utrzymanie
rezultatów projektu
pn. "Utworzenie
świetlicy wiejskiej w
Krynkach (20112018)

8 000

1 000

1 000

-

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

92601

Utrzymanie rezultatów
projektu pn."Budowa
boiska
wielofunkcyjnego o
nawierzchni z trawy
syntetycznej w
Brodach (2015-2020)

6 000

1 000

1 000

--

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

razem dział 921

14 000

2 000

2 000

-

-

-

-

1 377 540

575 630

575 630

-

-

-

-

-

Aktywność szansa na
lepsze jutro - rozwój i
upowszechnianie
aktywnej integracji w
Gminie Brody (20082015)

1 579 594

115 126

1 767

-

-

15 043

98 316

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Brodach

razem dział 853

1 579 594

115 126

1 767

-

-

15 043

98 316

-

90095

Razem wydatki bieżące

-

Urząd Gminy w i
Brodach

-

WYDATKI BIEŻĄCE - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki

18.

852
853

85214
85295
85395

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X1/6-1Z/2015
Rady Gminy Brody
z dnia 23 października 2015r.
Razem wydatki bieżące - Program
Operacyjny Kapitał Ludzki

1 579 594

115 126

1 767

-

-

15 043

98 316

-

Ogółem wydatki bieżące

2 957 134

690 756

577 397

-

-

15 043

98 316

-

WYDATKI MAJĄTKOWE
I.
1.1

1.2

720

720

72095

72095

Informatyka
E-świętokrzyskie
Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej
JST(2008-2015)
E-świętokrzyskie
Budowa Systemu
Informacji
Przestrzennej
Województwa
Świętokrzyskiego
(2008-2015)
razem dział 720

III.

244 201

195 989

60 549

-

-

135 440

Urząd Gminy w
Brodach

55 288

Urząd Gminy w
Brodach

84 968

65 045

9 757

-

329 169

261 034

70 306

-

-

190 728 -

-

Ochrona
środowiska

II.

HI

-

0/0

01010

Opracowanie
dokumentacji
projektowej i budowa
sieci kanalizacyjnej
dla miejscowości
10 000 000
Lubienia wraz z
rozbudową
oczyszczalni ścieków
W Krynkach (20132017)

razem dział 010 10 000 000
Drogi

780 000

180 000

-

780 000

180 000

-

600 000

-

600 000

Urząd Gminy w
Brodach
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111.1 600

60014

111.2 600

60016

111.3 600

60016

Przebudowa drogi
powiatowej nr 0620 T
Lubienia - Przymiarki
-Budy BrodzkieDziatki - Młynek na
odcinku Młynek Budy Brodzkie - etap
11(2014-2015)
Przebudowa drogi
gminnej nr 313028
Ruda-Adamów - stap
1(2015-2016)

Budowa drogi w
miejscowości
Dziurów ul. Spadowa
(przedłużenie) wraz z
przygotowaniem
dokumentacyjnym
(2014-2015)

razem dział 600
IV.

IV.1 926

750 000
299 902

-

Urząd Gminy w
Brodach

-

Urząd Gminy
w Brodach

-

Urząd Gminy
w Brodach

1 500 000

1 500 000

450 098

-

695.000

5.000

5 000

-

241 301

161 256

161 256

-

2 436 301

1 666 256

616 354

-

-

1 049 902

-

481 217

476 417

185 919

-

-

-

290 498

481 217

476 417

185 919

--

-

290 498

13 246 687

3 183 707

1 052 579

-

-

1 049 902

1 081 226

16 203 821

3 874 463

1 629 976

-

-

1 064 945

1 179 542

-

C.
D.

-

-

Sport

92601

Budowa boiska
wielofunkcyjnego o
nawierzchni z trawy
syntetycznej w
Krynkach (2014-2015)

razem dział 926
Razem wydatki majatkowe
Ogółem wydatki na przedsięwzięcia

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła

Urząd Gminy w
Brodach

x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Xl/R/2015 Rady Gminy Brody
z dnia 23 października 2015r.

RADA GMINY
BRODY

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.
w złotych

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.

1

1.

Dział

2

600

Rozdz.

3

Nazwa zadania
inwestycyjnego

4

Opracowanie
projektu
przebudowy drogi
gminnej Nr G
313033 T
60016
AdamówDziurów wraz z
geodezyjnym
wydzielaniem
działek

rok
budżetowy
2015
(6+7+9+10)

w tym:
dochody
kredyty
własne jst i potyczki

5

6

7

40 000

40 000

-

44 000

44 000

-

P"
'
ę
'.7)609165w

dotacje f
środki
pochodzące
z innych tr.*

środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

e

9

10

11

-

Urząd Gminy w
Brodach

-

Urząd Gminy w
Brodach

-

Urząd Gminy w
Brodach

-

Urząd Gminy w
Brodach

'""i P*IY'M
zaelunlete .
raelkację zaslania

B
-

Opracowanie
projektu
przebudowy drogi
gminnej ul.

Ogrodowa w
Jabłonnie wraz z
geodezyjnym
wydzieleniem
działek

-

2.

600

60016

3.

600

60017

Przebudowa drogi
dojazdowej do pól
w miejscowości
Krynki

105 000

80 000

-

4.

600

60017

Przebudowa drogi
dojazdowej do pól
w miejscowości
Styków

95 000

65 000

-

435 027

98 350

201 371

201 371

5.

600

60078

Przebudowa drogi
gminnej nr 313017 T
Adamów - Trojak od
km 0.000 do km
1+097

6.

600

60078

Przebudowa drogi
gminnej nr 313023
T Brody - Tatry - l
etap

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

-

25 000
30 000
-

336.677
-

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

Urząd Gminy w
Brodach

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X10/2015 Rady Gminy Brody
z dnia 23 października 2015r.

7.

8.

9.

10.

1 000

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

600

Odbudowa rowu
przy drodze
60078 gminnej nr 313007
T Jabłonna przez
wieś

135 000

135 000

-

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

600

Odbudowa drogi
gminnej nr 313026
60078 T w miejscowości
Jabłonna ul.
Słoneczna

1 000

1 000

-

_

-

Urząd Gminy w
Brodach

1 057 398

665 721

-

-

5 369

5 369

--

26 000

26 000

-

25 000

25 000

-

60078

700

11.

700

12.

700

13.

14.

Odbudowa drogi
gminnej nr 313037
T Brody - Tatry Polesie

1 000

600

razem dział 600
Wykup gruntów i
nieruchomości na
70005
potrzeby własne
gminy
Wykonanie
pokrycia z blachy
70005 na części
socjalnej hali w
Krynkach
Malowanie
zewnętrzne
70005
budynku w
Adamowie

700

Wykup gruntów
pod boisko
70005
sportowe w msc.
Lubienia - Młynek

754

razem dział 700
Brama
segmentowo 75412 przesyłowa do
garażu budynku
OSP w Lubieni
razem dział 754

-

391 677
-

Urząd Gminy w
Brodach

A.
B.

Urząd Gminy w
Brodach
Urząd Gminy w
Brodach
-

20 000

20 000

-

-

76 369

76 369

-

-

Urząd Gminy w
Brodach
-

-

7 600

7 600

-

-

7 600

7 600

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

C.
D.
-

-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/67/2015 Rady Gminy Brody
z dnia 23 października 2015r.

15.

16.

801

Projekt budowlany
i adaptacja
pomieszczeń w
budynku
80104
Publicznej Szkoły
Podstawowej w
Lubieni na
przedszkole

853

razem dział 801
Doposażenie
oddziałów
85395
przedszkolnych w
Gminie Brody
razem dział 853

17.

900

90003 Kontener Kp - 7

18.

900

90015

Przedłużenie
oświetlenia
ulicznego na ul.
Złotej w Dziurowie
razem dział 900

Ogółem

312.500

312.500

-

-

312.500

312.500

-

-

Urząd Gminy w
Brodach

-

-

68 496,73

-

-

68 496,73

-

-

-

4 305

4 305

-

-

32 000

32 000

-

-

1 098 495 -

-

58 222,22

10274,51

Zespól Obslugi
EkonomicznoAdministracyjnej Szkól w
Brodach

58 222,22

10 274,51
-

Urząd Gminy w
Brodach
-

36 305
1 558 668,73

Urząd Gminy w
Brodach

-

36 305
401 951,51

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Inne źródła
Inne źródła

58 222,22

-

fy Nr XI/ CI' /2015 Rady Gminy Brody z dnia 23 października 2015r.

Załącznik Nr 3AcWt f

WYDATKI ZWIĄZAWANEALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

010 -,,
01095

Po zmianie

Rolnictwo i łowiectwo

20 880,64

Pozostała działalność

20 880,64
409,42

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4430

Różne opłaty i składki

20 471,22

Administracja publiczna

77 589,00

Urzędy wojewódzkie

77 589,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

56 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9400,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 338,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4260

Zakup energii

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

750
75011

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

351,00
0,00
122 016,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 927,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75101

204,00
24,00
499,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

55 005,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

31 520,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 322,15

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 481,36

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75107

204,13
7435,00
12 001,36

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

41,00

Wybory do Sejmu i Senatu

34 086,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

18 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 520,45

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 273,90

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 890,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6082,30

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

75108

169,35

0,00
150,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

2 950,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 550,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75109

400,00

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

28 048,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 840,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2521,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 063,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 230,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 144,00

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

75110

801
80101

80110

0,00

4300

150,00

0,00
100,00

Oświata i wychowanie

184 703,00

Szkoty podstawowe

114 573,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

29 176,13

4300

Zakup usług pozostałych

75 500,00

Gimnazja

69 725,00

9 509,17
387,70

309,97

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

30 915,03

4300

Zakup usług pozostałych

38 500,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkotach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkotach zawodowych oraz szkotach artystycznych

80150
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4,03
400,97
,
4 682 426,00

Pomoc społeczna

- 852

405,00

Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

4 644 733,00

3110

świadczenia społeczne

4 285 391,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 550,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 371,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 282,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 839,00

85212

85213
4130
85295
4300

92 500,00
8700,00
236 800,00

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.

36 674,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

36 674,00

Pozostała działalność

1 019,00

Zakup usług pozostałych

1 019,00
Razem:

5 087 614,64

RADA GMINY
BRODY

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X10/2015 Rady Gminy Brody z dnia 23 października 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.
w złotych
z tego:
w tym:
Nazwa zadania

Dział

2

1

Dochody
ogółem

Rozdział

3

4

Wydatki
ogółem

§

5

6

Wydatki
bieżące

Wynagrodzeni
a i pochodne
od
wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na na
obsługę długu
(odsetki)

Wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji

Pozostałe

Wydatki
majątkowe

7

8

9

10

11

12

13

Przebudowa drogi
dojazdowej do pól w
miejscowości Krynki

600

60017

25 000

6630

105 000

_

-

-

-

-

-

105 000

Przebudowa drogi
dojazdowej do pól w
miejscowości Styków

600

60017

30 000

6630

95 000

-

-

-

-

-

-

95 000

razem

-

-

55 000

-

200 000

-

-

-

-

-

-

200000,

Załącznik nrb. do uchwały Nr XI/C112015 Rady Gminy w Brodach
z dnia 23 października 2015r.
RADA GMINY
BRODY

Dotacje podmiotowe w 2015 r.
w złotych
‚Lp.
1

pział
,p.
2

kóz

i ł

3

Nazwa instytucji '
4

Kwota dotacji

Przeznaczenie dotacji

5

6

240 900

Finansowanie zadań
publicznej szkoły
podstawowej w Rudniku
Kl. I - VI

800 000

Finansowanie zadań
publicznej szkoły
podstawowej w Stawie
Kunowskim KI. I - VI

408 331

Finansowanie zadań
publicznej szkoły
podstawowej w Lipiu
KI. I - VI
Finansowanie zadań
publicznej szkoły
podstawowej w Rudzie
KI. I - III

Dotacje dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych JEDNOSTKI OŚWIATOWE

801

801

801

801

801

80101

Stowarzyszenie na rzecz EKO
Rozwoju Wsi RUDNIK ul.
Ostrowiecka 42

80101

Stowarzyszenie Oświatowe Nowa
Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul.
Szkolna 6

80101

Stowarzyszenie Oświatowe Nasza
Szkoła w LIPIU ul Starachowicka 84

80101

Publiczna Szkoła Podstawowa w
RUDZIE ul. Widok 1

298 660

razem rozdział 80101

1 747 891

80103

Stowarzyszenie na rzecz EKO
Rozwoju Wsi RUDNIK ul.
Ostrowiecka 42

54 334

,

8

801

80103

Stowarzyszenie Oświatowe Nowa
Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul.
Szkolna 6

95 320

801

80103

Stowarzyszenie Oświatowe Nasza
Szkoła w LIPIU ul Starachowicka 84

36 371

801

80103

Publiczna Szkoła Podstawowa w
RUDZIE ul. Widok 1

61 600

razem rozdział 80103

247 625

Finansowanie zadań
oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole
podstawowej w Rudniku
Finansowanie zadań
oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole
podstawowej w Stawie
Kunowskim
Finansowanie zadań
oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole
podstawowej w Lipiu
Finansowanie zadań
oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole
podstawowej w Rudzie

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/CI- /2015 Rady Gminy w Brodach
z dnia 23 października 2015r.

921

921

92109

92116

Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej w BRODACH ul. Radomska
34

450 000

razem rozdział 92109

450 000

Gminna Biblioteka Publiczna w
BRODACH ul. Radomska 34

razem rozdział 92116
razem dział 921
Ogółem

152 000

152 000
602 000
3 040 801

Pokrycie kosztów działalności
Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej w Brodach (art..28 ust.2
i 3 pkt. 1 ustawy z dnia
25.10.1991r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r.
poz.406. późn.zm.)

Pokrycie kosztów działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Brodach art..9 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 roku o
bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012r.
poz.642 z późn.zm.)

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Xl/6.142015 Rady Gminy Brody
z dnia 23 października 2015r.

RADA GMINY
BRODY

Dotacje celowe w 2015roku
w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania,

Jednostka otrzymująca dotacje,

1

2

3

4

5

Kwota dotacji '
5

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w
Brodach ul. Radomska 34

110 000

Dotacje celowe na wydatki bieżące
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.

851

85154

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie,
Kuczowie i Krynkach

razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek
sektora finansów publicznych

110 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.

801

80101

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku
prowadzona przez Stowarzyszenie EKO
Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku

1 747,41

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie
Kunowskim prowadzona przez
Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie
Kunowskim

4004,63

3.

801

80101

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych

4.

801

80101

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu
prowadzona przez Stowarzyszenie Nasza
Szkoła w Lipiu

2 074,13

801

80101

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie
prowadzona przez osobę fizyczną

1 683,00

,
5.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
XI/C1- /2015 Rady Gminy Brody
z dnia 23 października 2015r.

6.

801

80148

7.

851

85154

8.

851

85154

9.

852

85295

Dotacja celowa na doposażenie stołówki w Publicznej Szkole
Podstawowej w Stawie Kunowskim

Publiczna Szkota Podstawowa w Stawie
Kunowskim prowadzona przez
Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie
Kunowskim

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne

profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody

"Rodzina" w Brodach ul. St. Staszica 3

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań

Stowarzyszenie "Brody nad Kamienną" ul.

profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody

Stanisława Staszica 3

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów
żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji
życiowej
Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów

10.

852

85295

żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji
życiowej

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne
"Rodzina" w Brodach ul. St. Staszica 3

Stowarzyszenie świętokrzyski Bank Żywności w
Ostrowcu św.

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy
Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach, Stowarzyszenie Sportowe "Kamienna" w Brodach
ul. Radomska 34
organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w
Kielcach

11.

926

92605

12.

926

92605

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej
odbywających się na terenie gminy Brody

Stowarzyszenie dla Rozwoju Dziurowa "Dobre
Jutro" Dziurów ul. Słoneczna 1

13.

926

92605

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej
odbywających się na terenie gminy Brody

Lokalnej "Stykovia" w Stykowie ul. świętokrzyska

7 000

19 000

1 000

1 000

4 000

47 000

840

Stowarzyszenie Rozwoju, Sportu i Aktywności

3 685

57

14.

926

92605

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej
odbywających się na terenie gminy Brody

Stowarzyszenie Sportowe "Czarni Ruda" w Rudzie

15.

926

92605

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej
odbywających się na terenie gminy Brody

Stowarzyszenie "Borowiaki" Bór Kunowski ul.
4-go Lipca 52

ul. Widok 5

1 160

1 600

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
XI/C1-12015 Rady Gminy Brody
z dnia 23 października 2015r.
Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej
odbywających się na terenie gminy Brody

Stowarzyszenie Barchan Krynki w Krynkach ul.
Długa 111

16.

926

92605

17.

926

92605

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza "RUDNIK" w
wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki
Rudniku ul. Ostrowiecka 27

18.

926

92605

Działalność szkoleniowa upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie piłki siatkowej

Stowarzyszenie Barchan Krynki w Krynkach ul.
Długa 111

1 000

19.

926

92605

Gminny festyn sportowo - integracyjny

Stowarzyszenie "Brody nad Kamienną" ul.
Stanisława Staszica 3

10 000

20.

926

92605

Turniej piłki plażowej

Stowarzyszenie Sportowe "Czarni Ruda" w Rudzie
ul. Widok 5

1 000

21.

926

92605

Zakończenie wakacji na sportowo

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza "RUDNIK" w
Rudniku ul. Ostrowiecka 27

8 000

22.

926

92605

Udział w zawodach Pucharu Polski w wędkarstwie rzutowym

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w
Kielcach

1 000

23.

926

92605

Wędkarstwo rzutowe - udział w zawodach i uzpełnienie sprzętu
sportowego

24.

926

92605

25.

926

92605

Piłka nożna - działalność szkoleniowa, organizacja imprez
piłkarskich oraz uczestnictwo w zawodach organizowanych przez
Świętokrzyski związek Piłki Nożnej w Kielcach

Stowarzyszenie Sportowe "Kamienna" w Brodach
ul. Radomska 34

30 000

26.

926

92605

Lekkoatletyka -organizacja imprez sportowych, uczestnictwo w
zawodach oraz działalność szkoleniowa

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza "RUDNIK" w
Rudniku ul. Ostrowiecka 27

2 000

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w
Kielcach

Szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach organizowanych
Stowarzyszenie Sportowe "Kamienna" w Brodach
praez Świętokrzyski Związek Polki Nożnej w Kielcach - sezon
ul. Radomska 34
jesienny

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

2 715

10 000

2 000

15 000

178 509,17

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
XI/ P-/2015 Rady Gminy Brody
z dnia 23 października 2015r.
288 509,17

Razem dotacje celowe na wydatki bieżące
Dotac e celowe na wydatki majątkowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

010

01010

Dofinansowanie zakupu stopnia sprężającego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach
ul. Staszica 3

8 000

010

01010

Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach
ul. Staszica 3

22 000

razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

30 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754

75412

Dofinansowanie zakupu motopompy M 16/8 model

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży

VC82AS

Pożarnej w Brodach

razem dotacje na wydatki majatkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe
Ogółem dotacje celowe w 2015r.

12 100
12 100
42 100
330 609,17

RADA GMINY
BRODY

UCHWAŁA NR X iMA5'
RADY GMINY B O Y
z dnia kif .(jleiNilOW,).&/):1(02015 r.

w sprawie: utworzenia Publicznego Przedszkola w Lubieni.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 i 5,
art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze. zm.),
Rada Gminy Brody uchwala, co następuje:

Z dniem 1 lutego 2016 r. tworzy się Publiczne Przedszkole w Lubieni, zwane dalej
Przedszkolem.
Siedzibą Przedszkola jest Lubienia, ul. Iłżecka 22; 27-230 Brody, powiat
starachowicki, województwo świętokrzyskie.
Przedszkole jest prowadzone jako jednostka budżetowa gminy Brody.
2
Akt Założycielski Przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Organizację Przedszkola określa statut, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A PRAWNY
- K. 194

azyna'Jesionek

RADA GMINY
BRODY
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X1./.68.14T.
Rady Gminy Brody
z dnia.41.b.y

ą

2015 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSZKOLA

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 i 5,
art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze. zm.),

zaklada się z dniem 1 lutego 2016 roku
Publiczne Przedszkole w Lubieni
z siedzibą: Lubienia ul. niecka 22; 27-230 Brody

Brody, dnia 4-% /IQ £9.)0A6-Nr,

RADA GMINY
BRODY
UZASADNIENIE

W związku ze społecznym zapotrzebowaniem na istnienie przedszkola oraz zgodnie
z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

WÓJT Gi Y BRODY
Marz

RADA GMINY
BRODY

..
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .X.1.1.6.C\9..14.5.'
Rady Gminy Brody x
z dnia.£1../b.

NA-Q2015 r.

Statut
Publicznego Przedszkola w Lubieni
ul. lłż ecka 20, 27-230 Brody

1

PODSTAWĘ DO OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU STANOWI:
ł. Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515),
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 330 z
późn. zm.),
załącznik nr I do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U.
z 2001 r. nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
załącznik nr I do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.).

2

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
*1
Nazwa przedszkola: Publiczne Przedszkole w Lubieni.
Siedziba przedszkola: Lubienia, ul. lłżecka 20, 27-230 Brody.
Organ prowadzący: Gmina Brody.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: świętokrzyski Kurator Oświaty.

§2
Przedszkole jest placówką publiczną, która:
ł. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego;
przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola
§3
ł. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów
wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1)dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
2)współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.
3)speł nianie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny.
4)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
5)budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, ż eby lepiej orientowały się w
tym, co dobre, a co złe;
6)ksztattowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i pora żek;
3

7)rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z
dziećmi i dorosłymi;
8)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
9)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i
grach sportowych;
10)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
11)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
12)ksztattowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i
wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
13)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,
które są ważne w edukacji szkolnej.
14)Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę
przedszkola z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

§4
Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi
to obszarami są:
ł. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych;

4

i

pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
udzielanie i organizowanie w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem (dobrowolnie i
nieodpłatnie) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających
uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad i
konsultacji;

§5
Sposoby realizacji zadań edukacyjnych:
organizowanie sytuacji edukacyjnych w oparciu o program wychowania przedszkolnego
lub programów własnych;
stwarzanie warunków i możliwości do podejmowania przez dzieci wielostronnej
aktywności;
wdrażanie nowoczesnych koncepcji pedagogicznych w całości lub ich wybranych
elementów.

§6
Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:
obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;
zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
ci w nauce
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla dzieci mających trudnoś
oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zada ń, czasu ich realizacji,
wyboru partnerów;
zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;
zajęcia dodatkowe organizowane na koszt rodziców i za ich zgodą;
wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie (placu zabaw), uroczystości i imprezy.

5

*7
1.W przedszkolu mogą być prowadzone eksperymenty i innowacje pedagogiczne.
2.Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje Rada Pedagogiczna.
3.Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
1)zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
2)zgody autora innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu jeżeli założenia innowacji
nie byty wcześniej opublikowane.

*8
ł. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu
oraz poza przedszkolem.
W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w
godzinach określonych harmonogramem.
Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem
dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc wychowawcza.
Stałą opiekę nad dziećmi pełni nauczyciel i pomoc wychowawcza.
Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczycielowi
towarzyszy pomoc wychowawcza.
W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia i
nauczyciel.

9
ł. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za
zgodą i odpłatnością rodziców.
Rodzice, którzy samodzielnie ubezpieczają dziecko zobowiązani są do przedłożenia polisy
ubezpieczeniowej.

§ 10

ł. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też
samodzielnego podawania farmaceutyków.

6

W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje
rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z
przedszkola.
2. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem
rodziców.

§11
ł. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich
bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do
podejmowania czynności prawnych, upoważnion ą na piśmie przez rodziców.
W razie nie odebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę szukając
kontaktu z rodzicami.
W przypadku gdy nie moż na porozumieć się z rodzicami lub prawnymi opiekunami
dziecka, nauczyciel zawiadamia policję.
Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku kiedy zachowanie
rodziców lub prawnych opiekunów wskazuje na spożycie alkoholu lub środków
odurzających.

Rozdział 3
Organy przedszkola
§ 12
Organami przedszkola są:
ł. Dyrektor przedszkola;
Rada pedagogiczna;
Rada rodziców.

§ 13
ł. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora przedszkola, zastępuje go nauczyciel tego
przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.
7

§ 14
ł. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola reprezentuje go na
zewnątrz, a w szczególności:
1)

sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie
pedagogicznej i radzie rodziców do 15 września;
przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności placówki;
gromadzi informacje o pracy nauczycieli; prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych
oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli;
dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

3) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy.
4) udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zada ń statutowych.

5) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych.
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
7) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
zaproponowane przez nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
8) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.
2. Dyrektor przedszkola wykonuje inne zadania wynikająće z przepisów szczegółowych.

15
ł. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem
prowadzącym przedszkole, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą
pedagogiczną, radą rodziców i środowiskiem lokalnym.
2. Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji oraz
umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.
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§ 16
ł. Dyrektor przedszkola dysponuje środkami określonymi w planie dochodów i wydatków i
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
2. Dyrektor wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m.in.:
odpowiada za dokumentację placówki,
sporządza arkusz organizacyjny przedszkola,
przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
dba o odpowiedni poziom dydaktyczny i wychowawczy przedszkola,
ma prawo zwoływania zebrań rady pedagogicznej.

*17
ł. Dyrektor przedszkola pełni funkcję kierownika jednostki i jest zwierzchnikiem służbowym
dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
oraz decyduje w sprawach:
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
przedszkola.
Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz
sprawujący nadzór pedagogiczny.
Dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia, z wyjątkiem skarg złożonych na kierownika
jednostki.

*18
ł. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w
zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
przedszkolu. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

§ 19
ł. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z
regulaminem rady.
Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
każdym okresie w związku z podsumowaniem pracy wychowawczo opiekuńczo dydaktycznej, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków
rady pedagogicznej.

§ 20
ł. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
przedszkolu;
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
wprowadzanie zmian w statucie przedszkola;
uchwalanie regulaminu swojej działalności.
podjęcie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w
celu doskonalenia pracy przedszkola.
2. Rada pedagogiczna opiniuje:
organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
program wychowania przedszkolnego proponowany przez nauczyciela przed
dopuszczeniem do użytku w przedszkolu;
przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;
pracę dyrektora przedszkola w sprawie ustalenia oceny.
3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

10

§ 21
ł. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co
najmniej połowy jej członków.
Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 22
ł. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z
przepisami prawa i niniejszym statutem.
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
Wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie
ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste
dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 23
W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola.
Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być
sprzeczny ze statutem przedszkola.

§ 24
ł. Kompetencje stanowiące rady rodziców:
uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu
profilaktyki;
uchwalanie regulaminu swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę, tryb
pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców.
2. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców:
1) możliwość występowania do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego,
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw przedszkola;
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występowanie z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
na wniosek dyrektora opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku
zawodowego nauczyciela za okres stażu;
opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola;
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania przedszkola;
delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora.

§ 25
ł. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Zasady wydatkowania funduszy rady określa regulamin jej działalności.

§26
ł. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków
rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
organizowanie wspólnych posiedzeń;
wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

§ 27
1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
2. Nieporozumienia i spory pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców rozstrzyga
dyrektor poprzez:
wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;
podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień.
3. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od
przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
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§ 28
W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola
strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego
lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór jest ostateczne.

Rozdział 4
Organizacja przedszkola
§ 29
ł. Przedszkole ma ł oddział
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w
zbliżonym wieku.
Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i
uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepeł nosprawności.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
Dyrektor powierza oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom w zależności od
czasu pracy oddziału lub realizowanych zada ń.
Od ł stycznia 2016 r. w placówkach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z
autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, będą obowiązkowo
zatrudniani asystenci nauczyciela lub nauczyciele wspomagający
Przy powierzaniu opieki nad oddziałem, dyrektor moż e uwzględnić propozycje rodziców.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o jego
możliwości przebywania w grupie dzieci zdrowych.

Rozdział 5
Organizacja działalności wychowawczo dydaktycznej
§ 30
ł. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opieku ńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania przedszkolnego z listy MEN lub programu opracowanego przez nauczyciela.
Program opracowany przez nauczyciela może być dopuszczony do użytku po uzyskaniu
pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wyższe
wykształcenie i kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Program dopuszcza do użytku
Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
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3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności rytmiki, nauki języka
angielskiego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosić:
z dziećmi wieku 3 - 4 lat około 15 minut;
z dziećmi w wieku 5 —u lat około 30 minut.
4. Decyzję w zakresie organizacji pracy przedszkola, w tym o powierzeniu nauczycielowi
prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor.

§ 31
ł. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
2. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu dokumentowane są w dziennikach zajęć i
przechowywane w przedszkolu.

§ 32
ł. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
liczbę dzieci i czas pracy oddziału;
liczbę pracowników przedszkola;
ogólną liczbę godzin pracy finansowaną przez organ prowadzący przedszkole;
kwalifikacje nauczycieli;
terminy przerw w pracy przedszkola.
3. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu pozytywnej
opinii rady pedagogicznej.

§ 33
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i
higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad
oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i
zainteresowań dzieci.
Ramowy rozkład dnia oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
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4. Ramowy rozkład dnia może być zmieniony w ciągu roku.

*34
ł. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek
dyrektora przedszkola.
W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności przedszkola ustala
dyrektor przedszkola w zależności od frekwencji dzieci.
00
Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie od 7 do godz. 16°°.
Podstawa programowa realizowana jest od godz. 800 do godz. 13°°.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację
podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale nie
może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
Informacje o terminach przerwy w pracy przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie
przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszczane są na tablicy ogłoszeń.

Rozdział 6
Zasady odpłatności za przedszkole
*35
ł. Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godz. dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania
podstawy programowej.
Opłatę za dodatkowe zajęcia, o których mowa w § 30, ustala rada gminy i pobierana jest za
każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej 5-u godzin pobytu dziennego.
Informacja o odpłatności i zasadach wnoszenia opłat za zajęcia dodatkowe przekazywana,
jest na zebraniu ogólnym rodziców oraz umieszczana na tablicy ogłoszeń.
Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkole informacji w
zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być
pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych
informacji.

§ 36
łków.
ł. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posi
2. Przerwa między posił kami nie powinna przekraczać 3 godzin.
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Rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu nie dłużej niż 5 godzin dziennie, nie
korzystającego z wyżywienia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku posiłku we własnym
zakresie.
Sposób dożywiania dziecka wskazanego w ust. 3 ustala dyrektor w porozumieniu z
rodzicami.
Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do garnka) w pełni pokrywane są przez rodziców, w
rozliczeniu miesięcznym płatnym z doł u, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Dzienną stawkę wyżywienia oraz poszczególnych posił ków ustala dyrektor w porozumieniu
z Gminą Brody.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu
dyrektorowi lub nauczycielce, nie później niż do godziny 8-ej danego dnia, rodzicom
przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki w następnym miesiącu.

Rozdział 7
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 37
ł. Do zadań nauczyciela należą w szczególności:
ł) odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek,
wyjazdów, imprez;
przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych;
dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;
zapewnienie higienicznych warunków pracy;
zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola (jeden nauczyciel
zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 dzieci).
2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych Jego opiece
wychowanków oraz:
1) współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m.in.:
informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu
wychowania przedszkolnego i planów pracy,
udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;
2) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie - w
szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z
dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.)
3) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach
pracy i inne).
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4) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program
wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość; m.in.:
tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju, społecznej,
emocjonalnej, ruchowej i umysłowej
wspiera rozwój aktywny dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz
otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,
stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego
dziecka,
stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy,
realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i
zainteresowania dzieci,
5) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci:
dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,
prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną,
współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną,
opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,
przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie
pierwszej szkoty podstawowej,
dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom
w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego;
6) Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.

38
ł. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który
przedstawia dyrektorowi.
2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
§ 39
Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:
udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, w tym w WDN;
samokształcenie;
pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;
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wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;
aktywny udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej.

§ 40
ł. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych
warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego
organizując w szczególności:
zebrania ogólne rodziców - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku;
zebrania oddziałowe - co najmniej 2 razy w roku;
konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców systematyczne, w miarę
potrzeb;
zajęcia otwarte dla rodziców - co najmniej 2 razy w roku;
uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych
członków rodziny - wg harmonogramu;
miejsce z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach,
tematach kompleksowych i innych wydarzeniach;
spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi (wg potrzeb).
2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy
oddziału i przedszkola.

§
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy
służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

§ 42
Rodzice mają w szczególności prawo do:
rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;
pomoc w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą itp.;
zgłaszania sugestii i propozycji dotyczących wyboru nauczyciela lub oddziału.
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43
Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. na:
udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na Jego
bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
zapewnienia dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia;
regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych;
terminowego regulowania należności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu;
usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci
realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie,
telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim.

44
1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno pedagogiczną:
organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami;
organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów;
pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;
kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne;
sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań;
realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
2. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi opiekę zdrowotną:
współpracuje z lekarzem i pielęgniarką;
prowadzi oświatę zdrowotną.

45
Przedszkole organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

46
Przedszkole może zatrudniać pracowników administracyjno - obsługowych, w tym:
intendenta;
pomoc wychowawczą;
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§ 47
ł. Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo opiekuńczym poprzez:
troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
w przedszkolu;
życzliwe i podmiotowe traktowanie dzieci;
współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i poszanowania ich
godności osobistej;
ochrony przed przemocą;
usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedba ń zagrożeń mających
wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
2. Do obowiązków pracowników przedszkola należy:
dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola;
przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych;
odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
przestrzeganie dyscypliny pracy
dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą;
przygotowanie posiłków z zachowaniem zasad higieny i jakości żywienia.
3. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora,
wynikających z organizacji pracy przedszkola.
§ 48
ł. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli innych pracowników określają odrębne
przepisy.
2. Zatrudnienie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się na podstawie ustawy Karta
Nauczyciela, a w zakresie nieuregulowanym tą ustawą, na podstawie Kodeksu Pracy.
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Rozdział 8
Prawa i obowiązki dzieci
49
Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce oraz wszystkich
zajęć organizowanych poza nią między innymi:
zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć
organizowanych poza terenem przedszkola;
uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;
zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami;
zapewnia bezpieczeństwo podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym (placu zabaw).

*50
ł. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo dydaktyczny, uwzględniający zasadę:
aktywności;
indywidualizacji;
stopniowania trudności;
poglądowości.
2. Dziecko ma prawo do:
podmiotowego i życzliwego traktowania;
spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
akceptacji takim, jakie jest;
własnego tempa rozwoju;
kontaktów z rówieś nikami i dorosłymi;
zabawy i wyboru towarzysza zabaw;
wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki
regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami;
zdrowego i smacznego jedzenia.
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§ 51
Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
szanowania wytworów innych dzieci;
podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia
społecznego;
przestrzegania zasad higieny osobistej;
kulturalnego zwracania się do dorosłych i dzieci.

§ 52
Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku
uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie
dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym;
Zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej organizuje nauczanie
indywidualne lub zajęcia rewalidacyjne.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola
§ 53
Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest według szczegółowych zasad określonych
przepisami ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na ich podstawie zarządzeń.
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoty,
po zasięgnięciu opinii publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola na warunkach iw
trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich.

§ 54
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 -4 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do
przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 55
ł. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
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2. Przyjęcie do przedszkola dziecka 5-letniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji o
odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora szkoty podstawowej w
obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii PPP

§ 56
Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom 5-letnim oraz dzieciom o
odroczonym obowiązku szkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego umożliwiającego dzieciom spełnienie
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i
opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

§ 57
ł. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej
dostępności.
1) Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie:
oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu;
notatki informacyjnej w mediach lokalnych.
na stronie internetowej przedszkola.
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w gabinecie
dyrektora Przedszkola w terminie do 30 marca danego roku.
W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w
ciągu całego roku.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 58
1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 59
ł. Przedszkole jest jednostką budżetową.
Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Obsł ugi Ekonomiczno- Administracyjnej
Szkół w Brodach ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody.
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§ 60
ł. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych stosuje się:
- wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
- udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora Przedszkola,
- udostępnienie statutu na stronie internetowej Przedszkola.
Dokonywanie zmian w Statucie Publicznego Przedszkola w Lubieni następuje w drodze
podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną Publicznego Przedszkola w Lubieni.
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Brody
Stanisław Wrona
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UCHWAŁA NR Nii3
Rady Gmniny w Bropch
z dnia oś....4.Q.:(2,QA2 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXXI/260/14 w sprawie nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 25, i art. 37
ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(j.t. Dz. U. 2015 r., poz 782 z późn. zm.)
Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXXI/260/14 w sprawie nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż
trzy lata wprowadza się następujące zmiany:
1) § 14 otrzymuje następującą treść:
„1. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalania stawek czynszu dzierżawnego
oraz ich okresowych aktualizacji, przynajmniej raz na dwa lata.
Upoważnia się Wójta Gminy do ustalania stawek czynszu dzierżawnego dla
nieruchomości gminnych wydzierżawianych lub wynajmowanych w celu
realizacji zadania gminnego określonego w ustawie z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (art.7 ust. 1 pkt. 5), polegającego na
zapewnieniu „ochrony zdrowia" mieszkańcom gminy.
Wykonanie zadania określonego w ust. 1 i 2 Wójt Gminy realizuje poprzez
wydanie odrębnego zarządzenia".
2) Uchyla się § 22.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

RADA GMINY
BRODY

Uzasadnienie
W celu uporządkowania zasad współpracy gminy Brody z NZOZ
„PANACEUM" sp. j. oraz realizacji zadania gminy okreś lonego w ustawie z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, polegającego na zapewnieniu „ochrony
zdrowia" mieszkańcom gminy (art. 7 ust. 1 pkt. 5). konieczne jest wprowadzenie
odrębnych zasad ustalania stawek czynszu dzierżawnego dla podmiotów realizujących
to zadanie.
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RADA GMINY
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UCHWA Ł A NR Xl /C5--/ 2015
RADY GMINY B RODY
z dnia 23 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr
XII/110/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad
wnoszenia, cofania i zbycia udziałów i akcji przez Wójta Gminy w Brodach Rada Gminy
Brody uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach w wysokości 90.600 zł i objęcie
151 udziałów po 600 zł każdy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła Bugaj Bogumiła
o.o. KIEROWNIKA
9.ÓW
Referatu
mgr Bo
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RADA GMINY
BRODY
UZASADNIENIE DO UCHWA Ł A NR Xl / CL% 2015
RADY GMINY BRODY
z dnia 23 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach.

Zakończony został kolejny etap wymiany rur azbestowych na wodociągu w Krynkach. Wartość
wykonanych prac stanowi kwotę 180.484,64 zł netto (221.996,11 zł brutto). Zadanie jest
współfinansowane po 50% wartości netto przez Gminę Brody i PWIK Sp. z o.o. Starachowicach.
Udział gminy Brody stanowi kwotę 90.242,32 zł. Przeliczając tę kwotę na udziały stanowić to będzie
90.600 zł i objęcie 151 udziałów po 600 zł każdy.
Gmina Brody posiadać będzie 4399 udziałów w PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach po 600 zł każdy co
daje kwotę 2.639.400 zł.

Sporządziła Bugaj Bogumiła
o.o. KIEROWNIKA
ów
Referatu F

mgr Bog

ugaj

WÓJT GMX BRODY
Marzen

rnat

RADA GMINY
BRODY
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Uchwała Nr Xl/
2015
Rady Gminy Brody
z dnia 23 października 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/ 14 /2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 29
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013r, poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy BRODY uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 111/14/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020 zmienia się treść załączników:
- Nr ł " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2015-2020", który otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr ł do niniejszej uchwały.
- Nr 2 " Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody na lata
2015-2020", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Nr 3 "Wykaz
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" który otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2
Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY BRODY.

3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY BRODY NA LATA 2015 - 2020
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr xucc /2015 Rady Gminy Brody z dnia 23 października
2015r.
z tego:
w tym:

w tym:
w tym:

Wyszczególnienie

Dochody ogólemx

Lp

1

Formuła

[1.1]+[1.2]

Dochody bieżące '

1.1

dochody z tytułu
dochody z tytułu
udziału we
udziału we
wpływach z podatku wpływach z podatku
dochodowego od
dochodowego od
osób fizycznych
osób prawnych

1.1.1

1.1.2

podatki i opłaty 3)

1.1.3

z podatku od
nieruchomości

1.1.3.1

z subwencji
ogólnej

z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące

Dochody x
majątkowe

1.1.4

1.1.5

1.2

ze sprzedaży
majątku

z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje

1.2.1

1.2.2

Wykonanie 2012

27 773 641,25

26 673 953,14

3 257 494,00

5252,93

3 217 442,08

2 132 031,00

13 753 292,00

6 440 472,13

1 099 688,11

4326,68

Wykonanie 2013

28 757 100,78

28 064 343,77

3 633 802,00

5815,82

3 386 444,11

2 238 731,21

14 238 006,00

6 495 157,88

692 757,01

12 977,09

679 779,92

Plan 3 kw. 2014

30 244 194,71

28 561 035,71

3 910 194,00

2000,00

3 624 148,00

2 330 111,00

14 152 345,00

6 558 602,71

1 683 159,00

20 000,00

1 663 159,00

Wykonanie 2014

30 496 224,34

29 290 474,81

3 953 590,00

6772,11

3 744 301,18

2 379 337,31

14 202 345,00

7 033 980,59

1 205 749,53

1 250,76

1 204 498,77

2015

32 369 901,14

29 526 930,41

4 339 861,00

45 000,00

3 703 060,00

2 350 000,00

14 232 039,00

6 863 797,41

2 842 970,73

10 000,00

2 832 970,73

2016

30 785 000,00

27 400 000,00

4 000 000,00

0,00

3 700 000,00

2 300 000,00

14 200 000,00

5 500 000,00

3 385 000,00

10 000,00

3 375 000,00

2017

29 630 000,00

27 200 000,00

4 000 000,00

0,00

3 500 000,00

2 300 000,00

14 200 000,00

5 500 000,00

2 430 000,00

0,00

2 430 000,00

1 095 361,43

2018

27 200 000,00

27 200 000,00

4 000 000,00

0,00

3 500 000,00

2 300 000,00

14 200 000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

0,00

2019

27 200 000,00

27 200 000,00

4 000 000,00

0,00

3 500 000,00

2 300 000,00

14 200 000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

0,00

2020

27 200 000,00

27 200 000,00

4 000 000,00

0,00

3 500 000,00

2 300 000,00

14 200 000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póz. zm.) zwanej dalej ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
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z tego:
w tym:
w tym:

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem '

Lp

2

Formuła

[2.1] + [2.2]

x
Wydatki bieżące

2.1

z tytułu poręczeń i
gwarancji x

w tym:

gwarancje i
poręczenia
podlegające
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy x

2.1.1.1

2.1.1

na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
lec antizliewzydsleg
okaośjąci w
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa .,

2.1.2

w tym:
odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty
odsetki i dyskonto
zobowiązań, o którym
podlegające wyłączeniu
mowa w art.24 3 .
wydatki na obsługę odsetki i dyskonto
z limitu spłaty
d
ulsuttaszmwnig0
terminie
dn
.
zobowiązań, o którym
długu
określone w art. 243
dni po
mowa
w art. 243
ust. 1 ustawy ' zakończeniu programu,
ustawy, z tytułu
projektu lub zadania i
zobowiązań
otrzymaniu refundacji z
zaciągniętych na wkład
tych środków (bez
krajowy x
odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład
krajowy) >,
2.1.3.1

2.1.3

2.1.3.1.1

2.1.3.1.2

Wydatki majątkowe

>

2.2

Wykonanie 2012

25 565 199,70

23 828 939,87

0,00

0,00

x

436 321,28

432 644,66

0,00

0,00

1 736 259,83

Wykonanie 2013

26 631 719,04

24 365 022,96

0,00

0,00

x

209 627,22

206 321,69

0,00

0,00

2 266 696,08
5 275 414,00

Plan 3 kw. 2014

30 521 246,71

25 245 832,71

0,00

0,00

x

190 000,00

180 000,00

600,00

0,00

Wykonanie 2014

29 469 215,28

. 25 492 056,62

0,00

0,00

x

103 429,61

101 693,80

600,00

0,00

3 977 158,66

2015

31 385 331,27

26 510 255,54

0,00

0,00

0,00

82 000,00

75 000,00

1 300,00

0,00

4 875 075,73

2016

29 785 000,00

24 800 000,00

0,00

0,00

0,00

74 000,00

74 000,00

0,00

0,00

4 985 000,00

2017

29 630 000,00

24 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 730 000,00

2018

27 200 000,00

25 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200 000,00

2019

27 200 000,00

25 000 000,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200 000,00

2020

27 200 000,00

25 000 000,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Strona

2

z tego:
w tym:

Wyszczególnienie

Wynik budżetu

Lp

3

Formuła

[1] -[2]

.

Przychody
budżetu x

Nadwyżka
budżetowa z Ipt
ubiegłych

4
[4.1] + [4.2] + [4.3]
+[4.4[

4.1

w tym:

w tym:

w tym:

na pokrycie
deficytu .
budżetu

Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy x

na pokrycie
deficytu x
budżetu

Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów x
wartościowych

na pokrycie
deficytu .
budżetu

Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu 5) x

na pokrycie
deficytu x
budżetu

4.1.1

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1

Wykonanie 2012

2 208 441,55

382 597,78

0,00

0,00

382 597,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2013

2 125 381,74

985 487,33

0,00

0,00

763 039,33

0,00

222 448,00

0,00

0,00

0,00

Pian 3 kw. 2014

-277 052,00

1 927 052,00

0,00

0,00

1 188 421,00

38 421,00

738 631,00

238 631,00

0,00

0,00

Wykonanie 2014

1 027 009,06

1 424 330,04

0,00

0,00

1 188 421,07

0,00

235 908,97

0,00

0,00

0,00

2015

984 569,87

801 339,10

0,00

0,00

751 339,10

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

2016

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
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z tego:
w tym:
z tego:

Wyszczególnienie

Rozchody .
budżetu

Spłaty rat
kapitałowych
kredytów i potyczek
oraz wykup
papierów
wartościowych x

w tym łączna kwota
przypadających na
dany rok kwott
ustawowych
wyłączeń z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa wx
art. 243 ustawy

kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3 ustawy x

kwota
kwota
przypadających na
przypadających na
dany rok kwot
dany rok kwot
ustawowych
ustawowych
wyłączeń
wyłączeń innych niż
określonych w art. określone w g(..243
243 ust. 3a ustawyx
ustawy '

Wykonanie 2012

1 828 000,00

5.1.1
[5.1.1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]
1 828 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2013

1 922 448,00

1 922 448,00

222 448,00

222 448,00

0,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2014

1 650 000,00

1 650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2014

1 700 000,00

1 650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

2015

1 785 908,97

1 785 908,97

235 908,97

235 908,97

0,00

0,00

0,00

2016

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lp

5

Formuła

[5.1] + [5.2]

5.1

5.1.1.2

5.1.1.1

5.1.1.3

Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu

5.2

0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty
wykupu obligacji przychodowych.

Strona
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Wyszczególnienie

Kwota długu

Lp

6

x

,
Kwota zobowiązan
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
jednostkach
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
7

Formuła

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

Różnica między
dochodami
bieżącymi,
skorygowanymi o
środki 7) a
wydatkami
bieżącymi,
8)
pomniejszonymi
o wydatki

8.1

8.2

[1.11- [2.1]

[1.11.14.1P- M2]-(12.11-P1.4

Wykonanie 2012

5 900 000,00

0,00

2 845 013,27

3 227 611,05

Wykonanie 2013

4 200 000,00

0,00

3 699 320,81

4 462 360,14

Plan 3 kw. 2014

3 288 631,00

0,00

3 315 203,00

4 503 624,00

Wykonanie 2014

2 785 908,97

0,00

3 798 418,19

4 986 839,26

2015

1 000 000,00

0,00

3 016 674,87

3 768 013,97

2016

0,00

0,00

2 600 000,00

2 600 000,00

2017

0,00

0,00

2 300 000,00

2 300 000,00

2018

0,00

0,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2019

0,00

0,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2020

0,00

0,00

2 200 000,00

2 200 000,00

Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
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Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
Kwota zobowiązań
zobowiązań, o której
związku
mowa w art. 243 ust. 1
wspóltworzonego przez ustawy do dochodów,
jednostkę samorządu
po uwzględnieniu
terytorialnego
zobowiązań związku
Przypadających d°
współtworzonego przez
współtworzonego przez
związku wspólhvorzonego
spłaty wdanym roku
jednostkę
nostkę samorządu
jednostkę samorządu
przez jednostkę samorządu
budżetowym,
terytorialnege oraz po
terytorialnego i bez
terytorialnego, po
podlegająca doliczeniu
uwzględnieniu
uwzględniania
uwzględnieniu ustawowych
zgodnie z arts244
ustawowych wyłączeń
ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadająpich na
ustawy
przypadających pa
przypadających (na
dany rok
dany rok
dany rok,
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,
zb
oe
bz
owi
uwz
ązg
aldni.eąnzik
au

Lp

9.1

Formuła

«21.1.1 0 (2.1.3.11 o
[5.1))/[1]

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa
wart 243 ust 1 ustawy do
z,obo
ez
wiązań
gie
dd
onń.
:oó w

9.3

9.2

9.4
(P.I.

C12.1.3911%.11-31:112.1.31.20

r:.,

aśnixtin)
ł aittu,9

gz.,1.11, • V.1.31){21.3.1
1.2D.C[5,
1MD10,9 SD MI

j-

Wskaźnik dochodów
bieżących
powiększonych o
dochody ze sprzedaży
majątku oraz
pomniejszonych o
wydatki
nki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego
roku (wskaźnik s
jednoroczny)

Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu
Dopuszczalny wskaźnik
wskaźnika spłaty
wskaźnika spłaty
Dopuszczalny wskaźnik
spłatyzawiązań
zobowiązań
zobowiązań
spłaty zobowiązań
określony w art. 243
określony w art. 243
określonego w art. 243 określonego wart. 243
ustawy, po
ustawy, po
ustawy, po
ustawy, po
uwzględnieniu
uwzględnieniu
uwzględnieniu
uwzględnieniu
ustawowych
zobowiązań związku
zobowiązań związku
a)
ustawowych wyłączeń,
wyłączeń,
obliczony w oparciu o wspóltworzonego przez wspóttworzonego przez
obliczony w oparciu o
jednostkę samorządu
wykonanie roku
jednostkę samorządu
plan 3 kwartału roku
terytonalnego oraz po
terytorialnego oraz po
poprzedzającego
poprzedzającego
uwzględnieniu
uwzględnieniu
pierwszy
prognozy
pierwszy rok prognozy
(ws kaźnik
mukstalony w
ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń,
(wskaźnik ustalony w
oparciu o średnią
obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu
oparciu o średnią
plan 3 kwartalów roku
wykonanie roku
arytmetyczną z 3 t,
arytmetyczną
poprzedzającegołok
z 3x
poprzednich lat)
poprzedzającegojok
poprzednich lat)
budżetowy
budżetowy

9.5

9.6

9.6.1

9.7

9.7.1

(al .11- 115.1.11).(12.11"
([2.1H2.12)-(15.21)),al i-

średnia z trzech
poprzednich lat [9.5j

średnia z trzech
poprzednich lat [9.5)

[9.6] - [9.4]

[9.6.1] - [9.4]

[15.1.1])

Wykonanie 2012

8,14%

8,14%

0,00

8,14%

10,26%

0,00%

0,00%

TAK

TAK

Wykonanie 2013

7,40%

6,63%

0,00

6,63%

12,91%

0,00%

0,00%

TAK

TAK

Plan 3 kw. 2014

6,05%

6,05%

0,00

6,05%

11,03%

0,00%

0,00%

TAK

TAK

Wykonanie 2014

5,74%

5,74%

0,00

5,74%

12,46%

0,00%

0,00%

TAK

TAK

2015

5,75%

5,02%

0,00

5,02%

9,35%

11,40%

11,88%

TAK

TAK

2016

3,49%

3,49%

0,00

3,49%

8,48%

11,10%

11,57%

TAK

TAK

2017

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

7,76%

9,62%

10,10%

TAK

TAK

2018

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

8,09%

8,53%

8,53%

TAK

TAK

2019

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

8,09%

8,11%

8,11%

TAK

TAK

2020

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

8,09%

7,98%

7,98%

TAK

TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
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Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

w tym na:

z tego:

Wyszczególnienie

Lp

Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
budżetowej 10)

10

kredytów,
ek i wykup
pożyczek
papierów
wartościowych

.
Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

10.1

11.1

Wydatki związane z
. .
Wydatki objęte
funkcjonowaniem
limitem, o którym
organów jednostki
mowa w art. 226
samorządu 11)
ust. 3 pkt 4 ustawy
terytorialnego

11.2

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2

Wydatki
inwestycyjne 12)
kontynuowane

11.4

Nowe wydatki
inwestycyjne 13)

11.5

Wydatki majątkowe
w formie dotacji

11.6

[11.3.1] 4111.3.2]

Formuła
Wykonanie 2012

0,00

Wykonanie 2013

0,00

Plan 3 kw. 2014

0,00

Wykonanie 2014

0,00

2015

984 569,87

2016

1 000 000,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
984 569,87
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 806 492,81
11 059 133,11
11 096 572,05
11 156 410,53
11 621 794,47
11 100 000,00
11 100 000,00
11 100 000,00
11 100 000,00
11 100 000,00

2 780 842,65
2 760 837,48
2 906 000,00
2 998 706,33
3 153 525,13
2 900 000,00
2 900 000,00
2 850 000,00
2 850 000,00
2 850 000,00

1 873 074,00
1 659 419,19
4 375 451,00
4 182 252,00
3 874 463,00
5 520 981,00
4 720 228,00
9 000,00
8 000,00
8 000,00

1 292 356,00
885 717,00
853 848,00
935 849,00
690 756,00
610 981,00
11 000,00
9 000,00
8 000,00
8 000,00

580 718,00
773 702,19
3 521 603,00
3 246 403,00
3 183 707,00
4 910 000,00
4 709 228,00

0,00
0,00

0,00

154 576,11
710 972,19
2 246 603,00
503 207,00
3 178 707,00
4 910 000,00
4 709 228,00
0,00
0,00
0,00

860 400,92
948 538,03
1 364 477,00
2 420 550,66
1 563 668,73
75 000,00
20 772,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00

721 282,80
607 185,86
1 381 334,00
840 401,00
42 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
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Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:

w tym:
w tym:

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

12.1.1.1

12.1.1

12.1

Dochody
majątkowe na
środki określone w
programy, projekty
art. 5 ust. 1 pkt 2
lub zadania
ustawy wynikające
finansowane z
wyłącznie z
udziałem środków,
zawartych umów na
których mowa w
realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
projektu lub
ustawy
zadania 14)

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

12.2.1

12.2

w tym:
w tym:

Wydatki bieżące na
programy, projekty
środki określone w
lub zadania
finansowane
art. 5 ust. 1 pkt 2
finansowane z
środkami
ustawy wynikające
udziałem środków,
wyłącznie z
których mowa w określonymi w art. 5
zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
realizację programu,
ustawy
projektu lub zadania
12.2.1.1

12.3

Wydatki bieżące na
realizację programu,
projektu lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.3.2

12.3.1

Formuła
Wykonanie 2012

347 670,95

331 670,95

331 670,95

293 204,10

293 204,10

293 204,10

358 259,15

331 670,95

Wykonanie 2013

275 830,19

275 830,19

275 830,19

335 389,90

335 389,90

335 389,90

324 618,75

275 830,19

358 259,15
324 618,75

Pian 3 kw. 2014

180 406,00

180 406,00

180 406,00

298 759,00

298 759,00

248 759,00

212 242,00

180 406,00

212 242,00

Wykonanie 2014

180 175,94

180 175,94

180 175,94

72 030,50

72 030,50

72 030,50

208 966,19

180 175,94

208 966,19

2015

258 304,51

258 304,51

258 304,51

1 381 117,22

1 381 117,22

781 117,22

306 947,77

261 364,51

306 947,77

2016

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
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w tym:

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane
finansowane z
środkami
udziałem środków,
o których mowa w określonymi w art. 5
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
ustawy

12.4

12.4.1

Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopień finansowania
tymi środkami

12.4.2

12.5

w tym:

w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania

12.5.1

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których
mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy 15)
12.6

w tym:

w tym:

Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
w
wartościowych powstające
związku z umową na realizację
w związku z już
programu, projektu lub zadania
zawartą umową na
finansowanego z udziałem
środków, O a1
realizację programu,
,Onich mowa w
art. 5,,
ust
gl.,tdrt
na2stuostzy bez

projektu lub zadania

w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania

finansowania tymi środkami

12.7

12.6.1

12.7.1

Formuła
Wykonanie 2012

414 646,12

293 204,10

414 646,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2013

505 016,52

323 506,00

505 016,52

48 047,84

48 047,84

48 047,84

48 047,84

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2014

908 823,00

298 759,00

812 263,00

31 551,00

31 551,00

31 551,00

31 551,00

238 631,00

238 631,00

Wykonanie 2014

908 823,00

72 030,50

908 823,00

31 551,00

31 551,00

31 551,00

31 551,00

235 908,97

235 908,97

2015

1 585 947,73

1 139 448,22

805 947,73

54 090,77

54 090,77

54 090,77

54 090,77

0,00

0,00

2016

4 220 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

4 709 228,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom
finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub
zadania.
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Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym:
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w

Wyszczególnienie

z0a17.rt.U
x.'„dąni"nal
z:
t'y'ączzkn%z,
realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa wart. 5 us-t. i
pkt 2 ustawy

Lp

12.8

W związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej

13.2

13.1

12.8.1

Wydatki na spłatę
.
Wydatki na spłatę
Dochody
Wydatki na spłatę
przejętych
przejętych
budżetowe z tytułu
zobowiązań
Wysokość
zobowiązań
zobowiązań
dotacji celowej z
samodzielnego
zobowiązań
samodzielnego
samodzielnego
Wydatki bieżące na
budżetu państwa, o
publicznego zakładu
podlegających
publicznego zakładu publicznego zakładu
. .
.
pokrycie ujemnego
której mowa w art.
opieki zdrowotnej
umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej
wyniku finansowego
196 ustawy z dnia
przejętych do końca
mowa w art. 190
przekształconego
likwidowanego na
samodzielnego
15 kwietnia 2011 r.
2011 r. na
ustawy o
zasadach
na zasadach
publicznego zakładu
o działalności
podstawie
.
działalności
określonych w
opieki zdrowotnej
określonych w
leczniczej (Dz. U. z
przepisów o
leczniczej
przepisach o
przepisach o
2013 r. poz. 217, z
zakładach opieki
działalności
działalności
późn. zm.)
zdrowotnej
leczniczej
leczniczej
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Formuła
Wykonanie 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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•
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:

Wyszczególnienie

Lp

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w pkt.
5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków
budżetu '

Wydatki
zmniejszające
dług '

14.1

14.2

14.3

związane z
umowami
spłata zobowiązań
zaliczany mi do
wymagalnych z lat
tytułów dłużnych
poprzednich, innych
x
wliczanych do
niż w poz. 14.3.3
państwowego długu
publicznego

14.3.1

14.3.2

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i...
gwarancji -

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu ( m.in.
- umorzenia, różnice
kursowe) x

14.4

14.3.3

Formuła
Wykonanie 2012

1 828 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2013

1 922 448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2014

1 650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2014

1 650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1 785 908,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019
2020

,

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w
szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne,
informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków
wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/

RADA GMINY
BRODY

CC /2015

Rady Gminy Brody
z dnia 23 października 2015r.

OBJAŚNIENIA
DO WPROWADZONYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BRODY NA LATA 2015 - 2020.

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody na lata 2015 - 2020 dotyczą:
Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu środków wlanych gminy (podatki i opłaty).
W zakresie przedsięwzięć wprowadza się dwa przedsięzwzięcia:
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 2015-2016,
- przebudowa drogi gminnej nr 313028 Ruda - Adamów - etap I.

Strona

RADA GMINY
BRODY

1

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/C61 /2015 Rady Gminy Brody z dnia
23 października 2015r.
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
GMINY BRODY na lata 2015 - 2020 ROKU
L.p.

1

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

Łączne nakłady
finansowe

kwoty w
zł

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit 2018

Limit 2019

16 203 821,00

3 874 463,00

5 520 981,00

4 720 228,00

9000,00

8 000,00

2 957 134,00

690 756,00

610 981,00

11 000,00

9000,00

8000,00

1.a

- wydatki bieżące

1.b

- wydatki majątkowe

13 246 687,00

3 183 707,00

4 910 000,00

4 709 228,00

0,00

0,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:

12 389 980,00

1 632 577,00

4 220 000,00

4 709 228,00

0,00

0,00

1 579 594,00

115 126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 579 594,00

115 126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 810 386,00

1 517 451,00

4 220 000,00

4 709 228,00

0,00

0,00

1.1.1
1.1.1.1

1.1.2

- wydatki bieżące
Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji w Gminie Brody

GOPS Brody

2008

2015

- wydatki majątkowe

1.1.2.1

Budowa boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni z trawy syntetycznej w
Krynkach

Urząd Gminy w
Brodach

2014

2015

481 217,00

476 417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.2

-e-świętokrzyskie Budowa systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
Swietokrzyskiego -

Urząd Gminy w
Brodach

2008

2015

84 968,00

65 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.3

e-świętokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST -

Urząd Gminy w
Brodach

2008

2015

244 201,00

195 989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej i
budowa sieci kanalizacyjnej dla
miejscowości Lubienia wraz z rozbudową
oczyszczalni ścieków w '<tynkach

Urząd Gminy w
Brodach

2013

2017

10 000 000,00

780 000,00

4 220 000,00

4 709 228,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.4

1.2

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Strona

Limit 2020

Limit
zobowiązań

8 000,00

10 762 232,35

8 000,00

321 926,13

0,00

10 440 306,22

0,00 •

9 719 154;13

0,00

9926,13

0,00

9926,13

0,00

9 709 228,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 709 228,00

0,00

0,00

2

Strona

L.p.

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit 2018

Limit 2019

1.2.1

-wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

814,
, ,,-841,00.,

2 241 886 0-0
_
_

300j981;00

11 000,00

9 000,00

1 377 540,00

575 630,00

610 981,00

11 000,00

9000,00

8000,00

_-

'

1.3.1
1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

1.3.1.5

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne Mz,WyMienionT›, '
' '.
'''',„
'
i.4- . 'pkt 1.1 i :1:.U)';'z tego
- wydatki bieżące
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Styków
i zmiany Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy BRODY
Utrzymanie rezultatów projektu pn
Utworzenie strefy rekreacji i czynnego
wypoczynku nad zalewem w Rudzie
Utrzymanie rezultatów projektu pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej w
Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i
Akacjowej Utrzymanie rezultatów projektu pn.
Aktywność szansą na lepsze jutro rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji w Gminie Brody -

''''Ą.,:t"

_

000,00
b
_

Urząd Gminy w
Brodach

2011

2015

49 200,00

36 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy w
Brodach

2014

2016

815 962,00

407 981,00

407 981,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Gminy w
Brodach

2014

2020

7 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Urząd Gminy w
Brodach

2012

2016

10 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

GOPS Brody

2014

2020

7000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1.3.1.6

Utrzymanie rezultatów projektu pn.
Indywidualizacja nauczania w Gminie
Brody -

Urząd Gminy w
Brodach

2014

2020

7 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1.3.1.7

Utrzymanie rezultatów projektu pn.
Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda
ul. Duża -

Urząd Gminy w
Brodach

2011

2020

10 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Urząd Gminy w
Brodach

2014

2020

7000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Urząd Gminy w
Brodach

2013

2017

5000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

1.3.1.8

1.3.1.9

Utrzymanie rezultatów projektu pn.
Utworzenie strefy czynnego wypoczynku
i biwakowania przy oczku wodnym w
Brodach Utrzymanie rezultatów projektu pn.
Utworzenie strefy rekreacji dla małych
dzieci w Adamowie -

00000 9

00000 G

00'000 b

00000 9

00000 G

OO '0

OO '0

OO '0

00000 Z l•C

ztecóles.o

000,00

000

000

000

000

yezbimoqoz

OZOZ

Strona

L.p.

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit 2018
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Limit 2019

Utrzymanie rezultatów projektu pn.
Utworzenie strefy rekreacji dla małych
dzieci w Dziurowie -

Urząd Gminy w
Brodach

2013

2017

5000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

Utrzymanie rezultatów projektu pn.
Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla
dzieci i młodzieży w miejscowości
Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody -

Urząd Gminy w
Brodach

2014

2020

7000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Utrzymanie rezultatów projektu pn.
Utworzenie świetlicy wiejskiej w
Krynkach

Urząd Gminy w
Brodach

2011

2018

8 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Utrzymanie rezultatów projektu pn.
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy Ośrodku Zdrowia w
Brodach z/s Krynkach -

- Urząd Gminy w
Brodach

2014

2020

7 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Utrzymanie rezultatów projektu
pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni z trawy syntetycznej w
Brodach

Urząd Gminy w
Brodach

2015

2020

6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1.3.1.15

Zimowe utrzymanie dróg 2015 - 2016Zimowe utrzymanie dróg 2015 - 2016

Urząd Gminy w
Brodach

2015

2016

200 000,00

30 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.16

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Urząd Gminy w
Brodach

2014

2015

165 308,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmiana w miwjscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brody dla miejscowości Brody,
Krynki, Adamów i Dziurów

Urząd Gminy w
Brodach

2015

2016

50 000,00

30 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

Zmiany Nr 6 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brody

Urząd Gminy w
Brodach

2014

2015

11 070,00

7 749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 436 301,00

1 666 256,00

690 000,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.10

1.3.1.11

1.3.1.12

1.3.1.13

1.3.1.14

1.3.1.17

1.3.1.18

1.3.2
1.3.2.1

1.3.2.2

- wydatki majątkowe
Budowa drogi w miejscowości Dziurów
ul. Spadowa (przedłużenie) wraz z
przygotowaniem dokumentacyjnym
(2014-2015)

Urząd Gminy w
Brodach

2014

2015

241 301,00

161 256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przebudowa drogi gminnej nr 313028
Ruda - Adamów - etap I -

Urząd Gminy w
Brodach

2015

2016

695 000,00

5 000,00

690 000,00

0,00

0,00

0,00

Strona

Limit 2020

Limit
zobowiązań

0,00

3 000,00

1 000,00

6000,00

0,00

4 000,00

1 000,00

6000,00

1 000,00

6 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

731 078,22

0,00

0,00

0,00

695 000,00

6

Strona

L.p.

1.3.2.3

1.3.2.4

Nazwaicel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit 2018
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Limit 2019

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0620 T
Lubienia - Przymiarki - Budy Brodzkie Działki - Młynek na odcinku Młynek Budy Brodzkie - Etap II

Urząd Gminy w
Brodach

2014

2015

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przebudowa sieci wodociągowej w ul.
Górnej i ul. Długiej w miejscowości
Krynki oraz opracowanie projektu
budowlanego dla ul. Górnej -

Urząd Gminy w
Brodach

2014

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona

Limit 2020

Limit
zobowiązań

0,00

36 078,22

0,00

0,00
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