ZARZĄDZENIE NR 36/2020
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2019 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Brenna za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.),Wójt Gminy Brenna zarządza:
§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Brenna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w załaczniku do niniejszego
zarządzenia:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2019 rok
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok
3) informację o stanie mienia Gminy Brenna za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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Załącznik do zarządzenia Nr 36/2020
Wójta Gminy Brenna
z dnia 30 marca 2020 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2019 rok
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2019 rok
1. Wykaz uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
powodujących zmiany w budżecie
Wykaz uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
powodujących zmiany w budżecie
1. uchwała Rady Gminy Brenna Nr III/30/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku (uchwała budżetowa);
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku;
3. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 16/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku;
4. uchwała Rady Gminy Brenna Nr IV/41/19 z dnia 6 lutego 2019 roku;
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 20/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku;
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 26/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku;
7. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 39/2019 z dnia 13 marca 2019 roku;
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 43/2019 z dnia 15 marca 2019 roku;
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 46/2019 z dnia 20 marca 2019 roku;
10. uchwała Rady Gminy Brenna Nr V/50/19 z dnia 21 marca 2019 roku;
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 50/2019 z dnia 22 marca 2019 roku;
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 54/2019 z dnia 28 marca 2019 roku;
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 59/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku;
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 63/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku;
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 67/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku;
16. uchwała Rady Gminy Brenna Nr VI/60/19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku;
17. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 74/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku;
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku;
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 78/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku;
20. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 82/2019 z dnia 8 maja 2019 roku;
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 83/2019 z dnia 8 maja 2019 roku;
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 88/2019 z dnia 15 maja 2019 roku;
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 89/2019 z dnia 15 maja 2019 roku;
24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 92/2019 z dnia 21 maja 2019 roku;
25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 93/2019 z dnia 21 maja 2019 roku;
26. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 108/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku;
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 110/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku;
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 112/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku;
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29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 117/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku;
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 122/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku;
31. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 123/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku;
32. uchwała Rady Gminy Brenna Nr VII/71/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku;
33. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 132/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku;
34. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 141/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku;
35. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 142/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku;
36. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 156/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku;
37. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 157/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku;
38. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 159/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku;
39. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 163/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku;
40. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 177/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku;
41. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 178/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku;
42. uchwała Rady Gminy Brenna Nr VIII/82/19 z dnia 2 września 2019 roku;
43. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 185/2019 z dnia 3 września 2019 roku;
44. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 188/2019 z dnia 5 września 2019 roku;
45. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 190/2019 z dnia 6 września 2019 roku;
46. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 193/2019 z dnia 17 września 2019 roku;
47. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 194/2019 z dnia 17 września 2019 roku;
48. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 199/2019 z dnia 20 września 2019 roku;
49. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 205/2019 z dnia 3 października 2019 roku;
50. uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/96/19 z dnia 14 października 2019 roku;
51. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 208/2019 z dnia 14 października 2019 roku;
52. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 209/2019 z dnia 14 października 2019 roku;
53. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 210/2019 z dnia 14 października 2019 roku;
54. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 213/2019 z dnia 21 października 2019 roku;
55. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 245/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku;
56. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 215/2019 z dnia 21 października 2019 roku;
57. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 216/2019 z dnia 21 października 2019 roku;
58. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 217/2019 z dnia 21 października 2019 roku;
59. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 223/2019 z dnia 25 października 2019 roku;
60. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 224/2019 z dnia 25 października 2019 roku;
61. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 228/2019 z dnia 30 października 2019 roku;
62. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 236/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku;
63. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 237/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku;
64. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 244/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku;
65. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 241/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku;
66. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 242/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku;
67. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 246/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku;
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68. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 248/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku;
69. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 249/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku;
70. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 251/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku;
71. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XI/121/19 z dnia 28 listopada 2019 roku;
72. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 255/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku;
73. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 256/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku;
74. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 259/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku;
75. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 260/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku;
76. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 261/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku;
77. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 263/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku;
78. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 266/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku;
79. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 270/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku;
80. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 276/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku;
2. Informacje o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego według tytułów dłużnych oraz
zestawienie udzielonych gwarancji i poręczeń
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco;
Zobowiązanie
długoterminowe kredyty
długoterminowe pożyczki (WFOŚiGW)
długoterminowe kredyty na realizację programów, projektów lub zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
długoterminowe pożyczki na realizację programów, projektów lub zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

Kwota
22.142.815,00
8.040.678,46
1.400.000,00
806.500,80

Długoterminowy kredyty na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie: 1.400.000,00zł został zaciągnięty na
realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków INTERREG V
A Republika Czeska – Polska. Kredyt został zaciągnięty wyłącznie na wartość zrealizowanych wydatków
podlegających refundacji. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31 grudnia 2018 roku. Spłata zgodnie
z zapisami zarządzenia o zaciągnięciu kredytu nastąpi z uzyskanych dotacji. Finansowaniem w tym zakresie
nie objęto środków na wkład własny w realizację projektu.
Długoterminowa pożyczka na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie: 806.500,80zł została zaciągnięta na
realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III”
współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pożyczka została zaciągnięta
wyłącznie na wartość zrealizowanych wydatków podlegających refundacji. Zakończenie realizacji projektu
nastąpi 31 marca 2020 roku. Spłata zgodnie z zapisami zarządzenia o zaciągnięciu pożyczki nastąpi
z uzyskanych dotacji. Finansowaniem w tym zakresie nie objęto środków na wkład własny w realizację
projektu.
W 2019 roku prowadzono bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy. Szczególną uwagę
poświęcono osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. W 2019 roku realizowano szereg
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poniesione wydatki będą refundowane w roku
2020. Ponadto ograniczono kwotę zaciąganych zobowiązań dłużnych
Wartości zaplanowane
Kwota długu
Wartość wyłączeń
Kwota długu po wyłączeniach
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

Id: 7650C1A0-079E-4459-9848-2B5BE343DF70. Podpisany

34.542.552,78
806.500,80
33.736.051,98
13.339.574,81
4.917.815,75

Wartości wykonane
32,389.994,25
2.206.500,80
30.183.493,45
9.204.605,54
2.935.405,00
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W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 oraz etap III zadanie
2” na 2020 rok, a także sfinansowaniem realizowanych zadań refundowanych następnie ze środków
europejskich z dochodów własnych nie zaciągnięto planowanej wysokości przychodów, co wpłynęło na
zmniejszenie kwoty długu w stosunku do wartości planowanych. Mniejsza realizacja rozchodów wynika
z opóźnień w otrzymywaniu refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich. Zgodnie
z zarządzeniami spłaty zobowiązań w tym zakresie miały pochodzić z uzyskanej refundacji i podlegać
wyłączeniu, o którym mowa wyżej.
Do dnia 31.12.2019 roku Gmina Brenna nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.
3. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok
DOCHODY
Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2019 rok
dział

opis

plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

600

% wykonania
planu

wykonanie

3 381 335,89

3 289 225,04

97,28

Transport i łączność

845 067,35

704 285,39

83,34

630

Turystyka

305 000,00

25 000,00

8,20

700

Gospodarka mieszkaniowa

237 924,00

149 637,97

62,89

710

Działalność usługowa

30 100,00

32 284,94

107,26

750

Administracja publiczna

3 329 348,48

2 635 422,87

79,16

751

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

95 507,00

94 924,44

99,39

752

Obrona narodowa

800,00

800,00

100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

80 300,00

7 310,87

9,10

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

21 338 292,00

20 156 500,45

94,46

758

Różne rozliczenia

11 094 929,00

11 088 836,88

99,95

801

Oświata i wychowanie

2 447 813,70

2 224 444,23

90,87

852

Pomoc społeczna

503 807,00

497 395,71

98,73

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

29 210,00

24 915,77

85,30

855

Rodzina

15 098 804,00

15 052 498,76

99,69

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 931 828,00

1 925 345,51

99,66

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

3 000,00

2 880,00

96,00

926

Kultura fizyczna

282 000,00

230 073,99

81,59

61 035 066,42

58 141 782,82

95,26

Razem

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
dział

bieżące/
majątkowe

010

opis
Rolnictwo i łowiectwo

bieżące
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
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plan po zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

3 381 335,89

3 289 225,04

97,28

758 515,89

537 587,23

70,87

50 500,00

50 571,36

100,14

0,00

149 212,72

0,00
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Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
625

2 500,00

3 163,52

126,54

10 000,00

835,43

8,35

650 000,00

288 288,31

44,35

45 515,89

45 515,89

100,00

2 622 820,00

2 751 637,81

104,91

2 622 820,00

2 751 637,81

104,91

Dochody bieżące
Niskie wykonanie dochodów bieżących w ramach tego działu wynika z faktu zaplanowania wpływów
z różnych dochodów związanych z zawieraniem umów o wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych
do budynków w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych związanych z budową wodociągów
i kanalizacji, których realizacja uległa przesunięciu w czasie częściowo na 2020 rok. Wtedy też
zaplanowane dochody z tego tytułu zostaną wykonane. W ostatnim kwartale 2019 roku otrzymano środki
z tytułu kar pieniężnych w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy. Środki z tego tytułu
nie zostały zaplanowane w budżecie gminy. W pozostałym zakresie realizacja planowanych dochodów
bieżących przebiegła zgodnie z założeniami.
Dochody majątkowe
Realizacja dochodów majątkowych w tym dziele związana jest z realizacją następujących inwestycji
współfinansowanych ze środków zewnętrznych:
1) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brenna” współfinansowana ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2) „Budowa kanalizacji sanitarnej Szpotawice etap III” współfinansowana ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Realizacja dochodów majątkowych przebiegła zgodnie z planem.
Dział 600
Dział

bieżące/
majątkowe

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
opis
Transport i łączność

bieżące
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych
kar pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowogminnych)
majątkowe
Środki otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

plan po zmianach

% wykonania
planu

wykonanie

845 067,35

704 285,39

83,34

363 500,00

222 718,04

61,27

3 500,00

3 815,54

109,02

85 000,00

7 450,00

8,76

35 000,00

35 363,50

101,04

240 000,00

176 089,00

73,37

481 567,35

481 567,35

100,00

481 567,35

481 567,35

100,00

Dochody bieżące
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W dziale tym zaplanowano wpływy darowizn w postaci pieniężnej zgodnie z deklaracjami mieszkańców
w związku z planowaną modernizacją ul. Jaworowej w Brennej. W 2019 roku kontynuowane były prace
projektowe. Ze względu na skomplikowany zakres inwestycji nie przystąpiono do robót. Przekazanie
darowizny zgodnie z deklaracją mieszkańców nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu. Otrzymana dotacja
z budżetu państwa związana była z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i stanowiła 80 procent kosztów
zrealizowanych zadań w tym zakresie.
Dochody majątkowe
Realizacja dochodów majątkowych w tym dziele związana jest z realizacją następujących inwestycji
współfinansowanych ze środków zewnętrznych:
1) „Modernizacja ul. Słonecznej w Górkach Wielkich” współfinansowana ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych.
Realizacja dochodów majątkowych przebiegła zgodnie z planem.
Dział 630 TURYSTYKA
dział

bieżące/
majątkowe

630

opis
Turystyka

bieżące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan po zmianach

% wykonania
planu

wykonanie

305 000,00

25 000,00

8,20

265 000,00

0,00

0,00

265 000,00

0,00

0,00

40 000,00

25 000,00

62,50

40 000,00

25 000,00

62,50

Dochody bieżące
W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych w udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na
realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków
INTERREG V A Republika Czeska - Polska. W dniu 5 czerwca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy
o dofinansowanie projektu nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0//15_003/0000328. Realizacja projektu została
zakończona oczekuje się na całkowite rozliczenie projektu i refundację wydatków.
Dochody majątkowe
W ramach tego rozdziału otrzymano zaplanowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację
projektu budowy Otwartej Strefy Aktywności usytuowanej w Brennej Leśnicy. Projekt został zrealizowany
i rozliczony.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
dział

bieżące/
majątkowe

700

Opis
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

bieżące
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
majątkowe
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
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plan po zmianach

% wykonania
planu

wykonanie

237 924,00

149 637,97

62,89

137 924,00

134 168,97

97,28

6 250,00

6 250,00

100,00

3 656,00

1 123,23

30,72

107 518,00

99 552,94

92,59

500,00

524,05

104,81

20 000,00

26 718,75

133,59

100 000,00

15 469,00

15,47

100 000,00

15 469,00

15,47
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Dochody bieżące
Realizacja dochodów bieżących w ramach tego działo przebiegła zasadniczo zgodnie z założeniami
budżetu.
Dochody majątkowe
Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności została częściowo wykonana.
W związku z przesunięciem zakończenia prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Górki Wielkie, planowana sprzedaż gruntów nastąpi po uchwaleniu zmian w tym zakresie
w roku 2020. Do zbycia przygotowywane są kolejne nieruchomości uznane za zbędne dla prowadzonej
działalności gminy. W 2020 roku podjęto stosowne uchwały rady gminy dotyczące wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
dział

bieżące/
majątkowe

710

opis
Działalność usługowa

bieżące

plan po zmianach
30 100,00

32 284,94

107,26

30 100,00

32 284,94

107,26

0,00

2 184,94

0,00

29 100,00

29 100,00

100,00

1 000,00

1 000,00

100,00

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

% wykonania
planu

wykonanie

Dochody bieżące
Realizacja dochodów bieżących w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami. Dochody te stanowi
wartość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy związanych
z utrzymaniem grobów wojennych. Dotacja stanowi 80% wydatków ponoszonych na ten cel. Ponadto
w 2019 roku osiągnięto dochody z tytułu kar umownych związanych z nieterminową realizacją umowy na
opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego, a także środki na realizację projektu „Szkoła
świadomego planowania przestrzennego 2.0”.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
dział

bieżące/
majątkowe

750

opis
Administracja publiczna

bieżące
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

plan po
zmianach

% wykonania
planu

wykonanie

3 329 348,48

2 635 422,87

79,16

3 329 348,48

2 635 422,87

79,16

0,00

46,40

0,00

15 270,00

17 162,46

112,39

3 237 536,00

2 546 272,07

78,65

76 522,48

71 934,19

94,00

20,00

7,75

38,75

Dochody bieżące
Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z zaplanowaniem w budżecie gminy dochodów
pochodzą między innymi ze zwrotu podatku VAT w związku z centralizacją rozliczeń, a także planowanymi
inwestycjami w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z których to inwestycji gmina
odzyskuje naliczony podatek VAT. W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji w zakresie
budowy sieci kanalizacyjnej zaplanowane wpływy z tego tytułu częściowo nie nastąpiły w 2019 roku.
Nadpłata podatku VAT została zwrócona w roku 2020.
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Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
dział

bieżące/
majątkowe

751

opis
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan po zmianach

% wykonania
planu

wykonanie

95 507,00

94 924,44

99,39

95 507,00

94 924,44

99,39

95 507,00

94 924,44

99,39

Zaplanowane i wykonane dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających
do rady gminy oraz do sejmu i senatu.
Dział 752 OBRONA NARODOWA
dział

bieżące/
majątkowe

752

opis

plan po zmianach

Obrona narodowa
bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

% wykonania
planu

wykonanie

800,00

800,00

100,00

800,00

800,00

100,00

800,00

800,00

100,00

Dochody bieżące
Zaplanowane i wykonane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
dział

bieżące/
majątkowe

754

opis
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

plan po
zmianach

% wykonania
planu

wykonanie

80 300,00

7 310,87

9,10

80 300,00

7 310,87

9,10

6 600,00

6 610,87

100,16

73 000,00

0,00

0,00

700,00

700,00

100,00

Dochody bieżące
Realizacja dochodów bieżących w tym dziele zasadniczo przebiegła zgodnie z założeniami. W 2019 roku
zaplanowano realizację dochodów w związku z realizacją projektu „Brenna Piseczna partnerstwo
w działaniu” współfinansowanego ze środków INTEREG V A Republika Czeska Polska, które nie zostały
gminie przekazane do końca roku 2019.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
dział

756

bieżące/
majątkowe

opis
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
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plan po zmianach

21 338 292,00

wykonanie

20 156 500,45

% wykonania
planu

94,46
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bieżące

21 338 292,00

20 156 500,45

94,46

11 890 495,00

12 002 895,00

100,95

90 000,00

69 792,23

77,55

6 695 048,00

5 756 995,90

85,99

Wpływy z podatku rolnego

129 391,00

134 012,74

103,57

Wpływy z podatku leśnego

196 673,00

179 915,48

91,48

Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej

471 925,00

492 524,47

104,36

15 000,00

11 123,52

74,16

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

140 000,00

130 490,32

93,21

4 000,00

11 025,00

275,63

Wpływy z opłaty skarbowej

48 000,00

52 201,54

108,75

Wpływy z opłaty targowej

20 000,00

20 800,00

104,00

Wpływy z opłaty miejscowej

60 000,00

65 156,00

108,59

2 900,00

2 654,40

91,53

340 000,00

321 871,49

94,67

70 000,00

21 523,57

30,75

1 120 000,00

836 327,61

74,67

0,00

1 260,00

0,00

300,00

200,00

66,67

12 300,00

15 857,61

128,92

200,00

181,50

90,75

32 060,00

29 692,07

92,61

Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z dywidend
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat

Zaplanowane dochody podatkowe gminy zostały zasadniczo wykonane, w zakresie podstawowych
wielkości. Niższe wykonanie podatku od nieruchomości wynika z przesunięcia terminu przekazania
informacji wynikających z ewidencji gruntów i budynków na 2020 rok. Informacje te zostały przekazane do
urzędu gminy w lutym 2020 roku i mają istotny wpływ na wielkość podatku od nieruchomości.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
dział

bieżące/
majątkowe

opis

758

Różne rozliczenia
bieżące
Wpływy z pozostałych odsetek
Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan po zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

11 094 929,00

11 088 836,88

99,95

11 094 929,00

11 088 836,88

99,95

20 000,00

13 907,88

69,54

11 074 929,00

11 074 929,00

100,00

Dochody bieżące
Zaplanowane i wykonane dochody stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa w zakresie części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz części wyrównawczej subwencji
dla gmin, a także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
dział

bieżące/
majątkowe

801

opis
Oświata i wychowanie

bieżące
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
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plan po zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

2 447 813,70

2 224 444,23

90,87

2 245 813,70

2 009 884,06

89,49

172 650,00

115 641,40

66,98

171 525,00

175 608,90

102,38
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wychowania przedszkolnego
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

250,00

72 383,10

28 953,24

235 600,00

209 353,29

88,86

Wpływy z usług

637 072,00

508 167,10

79,77

0,00

1 350,60

0,00

524 980,00

424 160,29

80,80

82 836,70

82 319,38

99,38

420 900,00

420 900,00

100,00

202 000,00

214 560,17

106,22

202 000,00

214 560,17

106,22

Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dochody bieżące
Zasadniczo realizacja dochodów bieżących w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami. Zaplanowane
dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zostały ujęte w budżecie gminy na podstawie
informacji z placówek oświatowych lecz nie zostały w pełni wykonane w związku mniejszym
zainteresowaniem korzystania z pobytu w tych placówkach poza podstawę programową. W 2019 roku
nie uzyskano również wszystkich zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Refundacja poniesionych wydatków
z INTERREG V A Republika Czeska Polska na realizację projektów” W drodze do pracy” i „ Brenna
Piseczna – wspólny start” nastąpiła w 2020 roku.
Dochody majątkowe
Realizacja dochodów majątkowych w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami. Otrzymane dotacje
dotyczą refundacji poniesionych w roku 2018 wydatków na realizację projektu: „Termomodernizacji Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
dział

bieżące/
majątkowe

852

opis
Pomoc społeczna

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

503 807,00

497 395,71

98,73

503 807,00

497 395,71

98,73

Wpływy z różnych opłat

33 000,00

38 108,17

115,48

Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

21 000,00

14 934,65

71,12

4 154,00

4 153,38

99,99

445 653,00

440 199,51

98,78

bieżące

Dochody bieżące
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W dziale tym podstawowymi źródłami dochodów są dotacje pochodzące z budżetu państwa na realizację
zadań w zakresie pomocy społecznej takich jak składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, prowadzenie ośrodków pomocy społecznej, pomoc
finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz realizację programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
dział

bieżące/
majątkowe

854

opis
Edukacyjna opieka wychowawcza

bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych)

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

29 210,00

24 915,77

85,30

29 210,00

24 915,77

85,30

29 210,00

24 915,77

85,30

Dochody bieżące
W dziale tym jedynym źródłem dochodów są dotacje pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań
w zakresie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wysokość uzyskanej
dotacji odpowiada ponoszonym wydatkom.
Dział 855 RODZINA
dział

bieżące/
majątkowe

855

opis
Rodzina

bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

15 098 804,00

15 052 498,76

99,69

15 098 804,00

15 052 498,76

99,69

4 151 837,00

4 100 637,02

98,77

2 671,00

1 800,00

67,39

10 938 796,00

10 938 796,00

100,00

5 500,00

11 265,74

204,83

Dochody bieżące
W dziale tym najistotniejszymi pozycjami są planowane wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację
zadań własnych oraz zadań zleconych. Dotacje te są przekazywane na finansowanie świadczeń
wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Realizacja zaplanowanych wpływów
dotacji przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
dział

bieżące/
majątkowe

900

opis
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

bieżące
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z różnych opłat
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plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

1 931 828,00

1 925 345,51

99,66

1 931 828,00

1 925 345,51

99,66

1 896 828,00

1 875 320,42

98,87

0,00

7 168,48

0,00

2 000,00

2 786,00

139,30

13 000,00

7 827,72

60,21
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Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych
samorządowego zakładu budżetowego

1 000,00

1 272,89

127,29

0,00

21 277,79

0,00

11 000,00

11 000,00

100,00

8 000,00

-1 307,79

-16,35

Dochody bieżące
Najistotniejszą pozycję w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Realizacja tych dochodów zasadniczo przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi.
W 2019 roku uzyskano niezaplanowane dochody z tytułu kar pieniężnych otrzymanych w związku
z nieterminowa realizacją umowy.
Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLIGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
dział

bieżące/
majątkowe

925

opis
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody

bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan po
zmianach

% wykonania
planu

wykonanie

3 000,00

2 880,00

96,00

3 000,00

2 880,00

96,00

3 000,00

2 880,00

96,00

Dochody bieżące
Otrzymana dotacja z budżetu państwa związana była z utrzymaniem pomników przyrody i stanowiła
80 procent kosztów zrealizowanych zadań w tym zakresie.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA
dział

bieżące/
majątkowe

926

plan po
zmianach

opis
Kultura fizyczna

% wykonania
planu

wykonanie

282 000,00

230 073,99

81,59

282 000,00

230 073,99

81,59

7 000,00

6 200,00

88,57

Wpływy z pozostałych odsetek

0,00

30,13

0,00

Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych

0,00

1 522,52

0,00

258 000,00

204 681,34

79,33

17 000,00

17 640,00

103,76

bieżące
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dochody bieżące
Planowane dochody w najistotniejszej wartości stanowiły dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich będące refundacją wydatków poniesionych w latach
wcześniejszych. Jednakże nie wszystkie wnioski o płatności do końca 2020 roku zostały wypłacone.
Refundacja pozostałych wydatków w niewykonanym zakresie nastąpi zatem w 2020 roku
WYDATKI
Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2019 rok
dział

opis

010

Rolnictwo i łowiectwo

600

Transport i łączność
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plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

11 202 228,18

9 706 891,32

86,65

5 341 199,34

3 976 193,68

74,44
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630

Turystyka

406 039,00

225 951,99

55,65

700

Gospodarka mieszkaniowa

872 500,00

582 003,97

66,71

710

Działalność usługowa

120 600,00

115 824,42

96,04

750

4 981 235,48

4 660 552,74

93,56

751

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

95 507,00

94 924,44

99,39

752

Obrona narodowa

800,00

800,00

100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

402 236,00

266 242,08

66,19

757

Obsługa długu publicznego

850 000,00

850 000,00

100,00

758

Różne rozliczenia

142 000,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

21 516 672,78

20 691 530,31

96,17

851

Ochrona zdrowia

363 190,00

336 091,26

92,54

852

Pomoc społeczna

2 205 612,00

1 984 734,76

89,99

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

47 210,00

31 144,71

65,97

855

Rodzina

15 350 811,00

14 898 114,56

97,05

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 788 396,70

3 194 634,31

84,33

921

2 086 950,00

2 071 514,00

99,26

925

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody

3 750,00

3 600,00

96,00

926

Kultura fizyczna

224 888,00

202 961,04

90,25

70 001 825,48

63 893 709,59

91,27

Razem

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki bieżące
Dział
dział

010

rozdział

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
opis

010

Rolnictwo i łowiectwo
01009

01030

01095

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

53 515,89

53 235,61

99,48

Spółki wodne

5 000,00

5 000,00

100,00

dotacje na zadania bieżące

5 000,00

5 000,00

100,00

Izby rolnicze

3 000,00

2 719,72

90,66

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 000,00

2 719,72

90,66

Pozostała działalność

45 515,89

45 515,89

100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

45 515,89

45 515,89

100,00

Rozdział 01009 - Spółki wodne
W ramach tego rozdziału udzielono dotacje na zadania bieżące realizowane przez spółki wodne na
utrzymanie rowów melioracyjnych. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.
Rozdział 01030 - Izby rolnicze
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych. Wysokość
tego wydatku jest ściśle związana z opłaconym podatkiem rolnym i został on sfinansowany ze środków
własnych gminy Brenna.
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego
zawartego w paliwach. Wydatek został sfinansowany w całości z dotacji otrzymanej na realizację zadań
zleconych.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
dział

rozdział

opis
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plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

Strona 13

600

Transport i łączność
60014

60016

60078

1 848 631,99

1 776 178,42

96,08

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

96 345,60

96,35

dotacje na zadania bieżące

100 000,00

96 345,60

96,35

Drogi publiczne gminne

1 376 131,99

1 371 570,15

99,67

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 376 131,99

1 371 570,15

99,67

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

372 500,00

308 262,67

82,76

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

372 500,00

308 262,67

82,76

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
W 2019 roku udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu dotacji celowych z przeznaczeniem na remont
fragmentu drogi powiatowej ul. Górecka w Brennej. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych
gminy Brenna.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Poniesione w 2019 roku wydatki dotyczą zakupów: klińca, uzupełnienie oznakowania, usług
remontowych, odśnieżania dróg gminnych, wycinki drzew przy drogach, koszenia poboczy, transportu
klińca, przeglądów obiektów mostowych, wynajmu parkingów, czyszczenia rowów. W/w wydatki bieżące
w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków
własnych gminy Brenna.
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (powodzi) wykonano remonty ul. Rolniczej w Brennej
oraz ul. Łęgowej w Górkach Wielkich. Zadania te zostały częściowo sfinansowane ze środków
pochodzących z dotacji z budżetu państwa. Remont drogi gminnej nr 633105S ul. Łęgowa w Górkach
Małych na odcinku od km 0+700 do km 0+790 i 0+790-942 obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni
na powierzchni 291,6 m2, mechaniczne ścinanie i profilowanie podłoża do grubości 10 cm na powierzchni
291,6 m2, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową między warstwowo na powierzchni 792 m2, wykonanie
nawierzchni wiążącej o gr. 5 cm i nawierzchni ścieralnej o gr 4 cm z asfaltobetonu na powierzchni 792 m2,
wykonanie zjazdów na posesję o łącznej powierzchni 18 m2, ścinanie profilowanie i utwardzanie poboczy
mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na powierzchni
145,2 m2, montaż barier energochłonnych na istniejącym przepuście 2 x po 10 metrów. Natomiast remont
drogi gminnej nr 633123S ul. Rolnicza w Brennej; odcinek od km 0+140 do km 0+275, obejmował:
mechaniczne ścinanie i profilowanie podłoża do grubości 10 cm na powierzchni 456 m2, skropienie
nawierzchni emulsją asfaltową między warstwowo na powierzchni 456 m2, wykonanie nawierzchni
wiążącej o gr. 5 cm i nawierzchni ścieralnej o gr 4 cm z asfaltobetonu na powierzchni 456 m2, wykonanie
zjazdów na posesję 3 szt. powierzchnia 36 m2, ścinanie profilowanie i utwardzanie poboczy mieszanką
kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na powierzchni 135 m2,
ułożenie płyt ażurowych typu JOMB w skarpach rowu powierzchnia 186 m2, wykonanie ścianek czołowych
na przepustach Fi 80 cm – 5,4 m3.
Dział 630 TURYSTYKA
dział

rozdział

630
63095

opis

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

Turystyka

37 000,00

9 794,49

26,47

Pozostała działalność

37 000,00

9 794,49

26,47

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

11 000,00

9 794,49

89,04

26 000,00

0,00

0,00

Rozdział 63095 – Pozostała działalność
W ramach wydatków bieżących na realizację zadań statutowych poniesiono wydatki na zakup listew do
remontu ławek. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna. Nie poniesiono
natomiast zaplanowanych wydatków na realizacje projektu „ Za woniom drzewa” współfinansowanego ze
środków ITERREG V A Polska Słowacja, gdyż projekt ten w 2019 roku został umieszczony na liście
projektów rezerwowych do dofinansowania. Realizacja nastąpiła w roku 2020 w związku z podpisaniem
umowy i uzyskaniem dofinansowania.
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Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
dział

rozdział

700
70005

opis

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

Gospodarka mieszkaniowa

297 500,00

257 832,57

86,67

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

297 500,00

257 832,57

86,67

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

297 500,00

257 832,57

86,67

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W ramach wydatków bieżących na realizację zadań statutowych zaplanowano i poniesiono wydatki na
zakup materiałów i wyposażenia do remontu mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu
mieszkaniowego, zakup energii i gazu do budynków komunalnych, wykonanie operatów szacunkowych
pomiarów geodezyjnych, wypisów, kopii map, monitoring systemów alarmowych, zakup usług pozostałych
(m. in.: konserwację i przeglądy kominów, przeglądy i eksploatację kotłowni, okresowe przeglądy
platformy dla osób niepełnosprawnych i dźwigów, przeglądy budynków komunalnych, użytkowanie
wieczyste w Bieruniu, wpłata na utrzymanie nieruchomości wspólnej, ogłoszenia prasowe), opłaty z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych (budynek przy ul. Żagana w Górkach Wielkich), ubezpieczenie
budynków, podatek od nieruchomości w związku z posiadanym terenem w Bieruniu, koszty postepowań
sądowych. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
dział

rozdział

710
71004

71035

opis

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

Działalność usługowa

120 600,00

115 824,42

96,04

Plany zagospodarowania przestrzennego

119 100,00

114 324,42

95,99

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

117 000,00

112 636,71

96,27

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 100,00

1 687,71

80,37

Cmentarze

1 500,00

1 500,00

100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 500,00

1 500,00

100,00

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane z tytułu umów zlecenia z członkami komisji urbanistycznej. Ponadto poniesiono zgodnie
z planem wydatki na opracowywanie dokumentów związanych ze zmianami planów zagospodarowania
przestrzennego: dla miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe, obszaru przy ul. Leśnica w Brennej, przy ul.
Góreckiej Brenna Pinkas, obszaru zbiornika Polczany. Wykonano projekt aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.
Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekt „Szkoła świadomego planowania
przestrzennego 2.0” współfinansowany ze środków zewnętrznych
Rozdział 71035 Cmentarze
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup
usług pozostałych w związku z utrzymaniem grobów wojennych. Planowane wydatki zostały w całości
zrealizowane, a ich finansowanie pochodziło w 80% z dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań
własnych gminy oraz w 20% ze środków własnych.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
dział

rozdział

750

opis
Administracja publiczna

75011

Urzędy wojewódzkie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

75022

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

4 661 235,48

4 340 988,95

93,13

307 656,48

299 482,98

97,34

8 575,00

5 652,21

65,91

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

299 081,48

293 830,77

98,24

Rady gminy

114 980,00

105 671,06

91,90

14 000,00

10 705,11

76,47

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
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świadczenia na rzecz osób fizycznych
75023

100 980,00

94 965,95

94,04

Urzędy gminy

3 972 069,00

3 683 539,14

92,74

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 382 624,00

1 151 998,51

83,32

3 880,00

2 518,72

64,92

2 585 565,00

2 529 021,91

97,81

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

227 000,00

215 429,97

94,90

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

227 000,00

215 429,97

94,90

Pozostała działalność

39 530,00

36 865,80

93,26

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

39 530,00

36 865,80

93,26

świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
75075

75095

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i ponoszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników
realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz składek od nich naliczanych. Wydatki
te zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie, a w
pozostałej części zostały opłacone z dochodów własnych gminy. Ponadto zaplanowano i wykonywano
wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. druki, kwiaty na salę ślubów, materiały biurowe,
koperty dowodowe), serwis oprogramowania. Wydatki te zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej
dotacji na realizację zadań zleconych gminie, a w pozostałej części zostały opłacone z dochodów własnych
gminy.
Rozdział 75022 Rady gmin
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia
(m. in czasopism, publikacji, artykułów spożywczych, pucharów, kwiatów, firan, karniszy na salę sesyjną,
mebli, farb do biura rady) oraz usług cateringowych. Wydatki te w całości zostały sfinansowane
z dochodów własnych gminy. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na
wypłaty diet i ryczałtów dla radnych. Wydatki te również w całości sfinansowano z dochodów własnych
gminy.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zaplanowane i poniesione zostały wydatki na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowych
wynagrodzeń rocznych pracowników urzędu gminy, wypłat wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych
związanych z poborem opłat oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te w całości sfinansowane zostały
z dochodów własnych gminy.
Ponadto zaplanowano i poniesiono inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu takie
jak: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów
i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, druki, środki czystości, artykuły spożywcze, prenumeraty
i publikacje, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowe, artykuły
instalacyjne), aktualizacja lex i Legislator, meble biurowe, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, usług
remontowych (biur 19, 21), zakup usług zdrowotnych w zakresie badań okresowych, zakup usług
pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, obsługa prawna, serwis autorski oprogramowania, usługi BHP,
systemy alarmowe, konwoje, utrzymanie domeny, BIP, serwis telefonów, dzierżawa terminala, wywóz
nieczystości, eksploatacja kotłowni, serwis drukarek i kserokopiarek, koszty zastępstwa procesowego,
wykonanie pieczątek, koszty opinii biegłych, wynajem urządzeń Waterpoint, wykonanie kalendarza, audyt
wewnętrzny, prowizje, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków), opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet), podróże służbowe krajowe (delegacje,
ryczałty), różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy, odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, koszty postepowań sądowych, szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej). Wydatki te również w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano również wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych. Wydatki te stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń takie jak dopłaty do
okularów, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej. Wydatki te w całości sfinansowano z dochodów
własnych gminy.
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Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane w zakresie wypłat wynagrodzeń bezosobowych w związku z wizytami gmin
partnerskich. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.
Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i ponoszono wydatki na zakupy materiałów
i wyposażenie (m.in.: artykuły spożywcze, koszulki, roll up, materiały reklamowe), pozostałe usługi (m.in.:
wydatki ponoszone w ramach Beskidzkiej 5, usługi transportowe, usługi cateringowe, prezentacja gminy
i terenów inwestycyjnych), udział gminy Brenna w Europejskim Kongresie Gospodarczym. Wydatki te
w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na składki na rzecz
organizacji, których Gmina Brenna jest członkiem takich jak: Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi
Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Olza, Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina, Spółka Wodna Brenna
Chrobaczy. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
dział

rozdział

751
75101

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

99,39

2 300,00

2 300,00

100,00

57,26

57,26

100,00

2 242,74

2 242,74

100,00

43 248,00

43 248,00

100,00

5 079,20

5 079,20

100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

26 800,00

26 800,00

100,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

11 368,80

11 368,80

100,00

7 486,00

7 253,44

96,89

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 864,39

1 631,83

87,53

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 655,00

3 655,00

100,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 966,61

1 966,61

100,00

42 473,00

42 123,00

99,18

5 786,21

5 786,21

100,00

26 800,00

26 450,00

98,69

9 886,79

9 886,79

100,00

Wybory do Sejmu i Senatu
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

75113

% wykonania
planu

94 924,44

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75109

wykonanie

95 507,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

75108

plan po
zmianach

Wybory do Parlamentu Europejskiego
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i poniesiono wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie
prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji na
realizację zadań zleconych gminie.
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
W ramach wydatków bieżących w dziale tym poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem
wyborów do Sejmu i Senatu, które zostały w całości sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji
na realizację zadań zleconych.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
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W ramach wydatków bieżących w dziale tym poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem
wyborów uzupełniających do rady gminy, które zostały w całości sfinansowane z otrzymanej z budżetu
państwa dotacji na realizację zadań zleconych.
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
W ramach wydatków bieżących w dziale tym poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem
wyborów do Parlamentu Europejskiego, które zostały w całości sfinansowane z otrzymanej z budżetu
państwa dotacji na realizację zadań zleconych.
Dział 752 OBRONA NARODOWA
dział

rozdział

752
75212

opis

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

Obrona narodowa

800,00

800,00

100,00

Pozostałe wydatki obronne

800,00

800,00

100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

800,00

800,00

100,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i poniesiono wydatki związane
z organizacją szkolenia obronnego. Wydatek ten w całości został sfinansowany z dotacji pochodzącej
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
dział

rozdział

754

opis

plan po
zmianach

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411

75412

75414

75421

75495

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wykonanie

% wykonania
planu

284 236,00

257 242,08

90,50

5 000,00

5 000,00

100,00

dotacje na zadania bieżące

5 000,00

5 000,00

100,00

Ochotnicze straże pożarne

175 036,00

167 748,49

95,84

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

160 436,00

158 081,94

98,53

świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 900,00

6 840,00

99,13

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 700,00

2 826,55

36,71

Obrona cywilna

5 700,00

4 138,34

72,60

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 700,00

4 138,34

72,60

Zarządzanie kryzysowe

25 500,00

24 407,10

95,71

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

25 500,00

24 407,10

95,71

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

73 000,00

55 948,15

76,64

73 000,00

55 948,15

76,64

Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W budżecie gminy zaplanowano i przekazano środki na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży
Pożarnej na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki. Wydatek został w całości poniesiony ze
środków własnych gminy Brenna.
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów m.in. prasy
strażackiej, nagród, paliwa, umundurowania, energii dla potrzeb działalności bojowej w jednostkach OSP,
usług związanych z obchodami Dnia Strażaka, opłat za ścieki, opłat za przeglądy techniczne samochodów,
naprawy sprzętu, badania lekarskie, opłat abonamentu telefonicznego dla działalności bojowej jednostek
OSP, ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP. Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłat
ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach oraz szkoleniach. Wydatki jednostek
budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz
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składek od nich naliczanych związanych z utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych
straży pożarnych. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów własnych gminy.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą konserwacji i przeglądu
instalacji alarmowej, szkoleń oraz podróży służbowych na szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Wydatki
sfinansowano częściowo z dotacji z budżetu powiatu oraz z budżetu gminy.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
W budżecie gminy zaplanowano wydatki związane z zarzadzaniem kryzysowym. Poniesiono wydatki
dotyczą prowadzenia akcji przeciwpowodziowej (zakupu piasku, worków, udrażniania przepustów).
Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.
Dział
dział

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
plan po
zmianach

opis

850 000,00

850 000,00

100

757

75702

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

850 000,00

850 000,00

100

757

75702

Obsługa długu

850 000,00

850 000,00

100

757

wykonanie

% wykonania
planu

rozdział

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki te dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek i zostały w całości sfinansowane z dochodów
własnych gminy.
Dział 758
dział

rozdział

758

RÓŻNE ROZLICZENIA
opis

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

Różne rozliczenia

142.000,00

0,00

0,00

758

75818

Rezerwy ogólne i celowe

142.000,00

0,00

0,00

758

75818

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

142.000,00

0,00

0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Zaplanowana kwota rezerwy nie została rozdysponowana.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
dział

rozdział

801
80101

opis

% wykonania
planu

21 352 672,78

20 532 064,81

96,16

Szkoły podstawowe

12 270 937,68

11 878 827,58

96,80

4 500,00

4 499,63

99,99

1 688 349,14

1 534 263,86

90,87

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

489 147,49

482 946,54

98,73

10 088 941,05

9 857 117,55

97,70

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 234 284,71

1 190 090,49

96,42

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

119 847,32

116 000,15

96,79

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80104

wykonanie

Oświata i wychowanie

dotacje na zadania bieżące

80103

plan po
zmianach

świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

48 890,81

47 626,20

97,41

195 628,00

172 690,58

88,27

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

869 918,58

853 773,56

98,14

Przedszkola

3 671 822,42

3 493 899,78

95,15

dotacje na zadania bieżące

672 444,14

653 146,85

97,13

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

609 693,28

578 852,73

94,94

90 830,00

84 477,67

93,01

świadczenia na rzecz osób fizycznych
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wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80110

80113

80146

2 298 855,00

2 177 422,53

94,72

615 782,00

614 412,17

99,78

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 479,00

16 479,00

100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

21 971,00

21 971,00

100,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

577 332,00

575 962,17

99,76

Dowożenie uczniów do szkół

508 057,09

466 946,44

91,91

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

493 857,09

455 636,07

92,26

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 200,00

11 310,37

79,65

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

73 877,33

57 259,76

77,51

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

73 877,33

57 259,76

77,51

2 187 813,36

2 103 324,45

96,14

891 211,76

834 755,99

93,67

14 390,00

12 531,66

87,09

1 282 211,60

1 256 036,80

97,96

576 603,00

532 292,50

92,32

560 000,00

515 739,50

92,10

50,00

0,00

0,00

16 553,00

16 553,00

100,00

82 836,70

82 294,66

99,35

Gimnazja

Stołówki szkolne i przedszkolne
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

80149

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
dotacje na zadania bieżące
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

80153

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

80195

82 836,70

82 294,66

99,35

Pozostała działalność

130 658,49

112 716,98

86,27

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

100 838,49

99 117,01

98,29

11 540,00

8 826,97

76,49

18 280,00

4 773,00

26,11

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane
osób zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie gminy. Wydatki te zostały sfinansowane
z dochodów własnych gminy Brenna.
Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na
realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek, zakupy energii, zakupy usług remontowych, zakupy usług zdrowotnych, zakupy
usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne
opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych
gminy oraz dotacji celowej na zakup podręczników.
Udzielono również dotacji na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego w związku
z pokrywaniem kosztów nauki religii. Wydatek ten został sfinansowany w całości z dochodów własnych
gminy.
W ramach wydatków bieżących ponoszono również świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów.
Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach

Id: 7650C1A0-079E-4459-9848-2B5BE343DF70. Podpisany

Strona 20

podstawowych na terenie gminy. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna
oraz dotacji celowej przekazanej w budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.
Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na
realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek, zakupy usług remontowych, zakupy usług zdrowotnych, zakupy usług
pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów
własnych gminy.
W ramach wydatków bieżących ponoszono również świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych
gminy.
W 2019 roku realizowano projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego pod nazwą „Dobry start w edukację”.
Rozdział 80104 Przedszkola
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane
osób zatrudnionych w przedszkolach na terenie gminy. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów
własnych gminy Brenna, oraz dotacji celowej przekazanej w budżetu państwa na realizację zadań własnych
gminy.
Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na
realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek, zakupy energii, zakupy usług remontowych, zakupy usług zdrowotnych, zakupy
usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego (opłata za dzieci z terenu gminy Brenna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych
gmin), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty
i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.
Udzielono również zgodnie z planem dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na
terenie gminy Brenna. Wydatek ten został sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.
W ramach wydatków bieżących ponoszono również świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych
gminy.
Rozdział 80110 Gimnazja
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, osób zatrudnionych w gimnazjach na terenie gminy. Wydatki
te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.
Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na
realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek, zakupy energii, zakupy usług remontowych, zakupy usług zdrowotnych, zakupy
usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne
opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych
gminy oraz dotacji celowej na zakup podręczników.
W ramach wydatków bieżących ponoszono również świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów. Wydatki te zostały sfinansowane
z dochodów własnych gminy.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i bezosobowe
składki od nich naliczane osoby zastępującej kierowcę busa do przewozu osób niepełnosprawnych oraz
opiekunek. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.
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Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na
realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa), zakupy usług
transportowych związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy Brenna oraz dzieci
niepełnosprawnych do właściwych placówek, ubezpieczenia samochodu. Wydatki te w całości zostały
sfinansowane z dochodów własnych gminy.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki jednostek
budżetowych na realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek, zakupy usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia
pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane
z dochodów własnych gminy.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, osób zatrudnionych w stołówkach umiejscowionych
w placówkach oświatowych na terenie gminy. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych
gminy Brenna.
Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na
realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków żywnościowych,
zakupy energii, zakupy usług remontowych, zakupy usług zdrowotnych, zakupy usług pozostałych, podróże
służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. W ramach wydatków
bieżących ponoszono również świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.
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
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano dotacje podmiotowe dla przedszkoli
niepublicznych działających na terenie gminy Brenna, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.
Wydatek ten został sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na zakup podręczników, ćwiczeń
i innych materiałów edukacyjnych. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu
państwa.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
i składki od nich naliczane osób prowadzących zajęcia dodatkowe w placówkach oświatowych na terenie
gminy oraz komisji związanych z przeprowadzaniem awansu zawodowego. Wydatki te zostały
sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.
Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na
realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. nagrody dla dzieci,
kwiatów), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych prowadzony dla emerytowanych
nauczycieli oraz wpisowe na zawody powiatowe. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów
własnych gminy oraz dotacji celowej na zakup podręczników.
W 2019 roku realizowano projekt współfinansowany ze środków ITERREG V A Republika Czeska
Polska pod nazwą „W drodze do pracy”.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
dział
851

rozdział

opis
Ochrona zdrowia
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plan po
zmianach
363 190,00

wykonanie
336 091,26

% wykonania
planu
92,54
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85153

Zwalczanie narkomanii

30 000,00

20 874,63

69,58

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

25 000,00

20 874,63

83,50

5 000,00

0,00

0,00

333 190,00

315 216,63

94,61

dotacje na zadania bieżące

41 395,00

41 395,00

100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

98 284,66

89 499,55

91,06

świadczenia na rzecz osób fizycznych

26 837,00

26 045,40

97,05

166 673,34

158 276,68

94,96

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano środki na realizację gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii, a ponoszone wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia,
pomocy dydaktycznych i książek na zajęcia z dziećmi, prowadzenia profilaktycznych warsztatów. Wydatki
te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Zwalczania
Narkomanii.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia
osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe pełnomocnika ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz osób objętych aktywizacją
zawodową. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego
Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Ponadto w ramach wydatków bieżących ponoszono inne wydatki związane z realizacją zadań
statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły spożywcze i nagrody zakupione
w ramach organizowanych zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych, wakacji, zajęć profilaktycznych),
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na zajęcia profilaktyczne, zakup usług pozostałych
(m.in. warsztaty szkoleniowe, pomoc terapeutyczna, bilety związane z organizowaniem zimowego i letniego
wypoczynku dla dzieci, przewozy dzieci, organizacja obchodów Dnia Trzeźwości, Igrzysk Abstynentów,
warsztatów profilaktycznych), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydawanie
opinii w sprawie uzależnień). Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy
w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
W wydatkach bieżących przewidziano również udzielenie dotacji na zadania bieżące. Przewidziano
i udzielono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Brenna zgodnie z przyjętym programem współpracy z organizacjami
pozarządowymi, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Miastem Bielsko-Biała na
prowadzenie Izby Wytrzeźwień). Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy
w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Ponadto zaplanowano i wydatkowano środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których
wypłacono świadczenia społeczne - wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne, świadczenia
społeczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki te w całości zostały sfinansowane
z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Finansowa realizacja gminnych programów
alkoholizmowi przedstawiała się następująco:

zwalczania

narkomanii

i przeciwdziałania

dochody
dział

bieżące/
majątkowe

756

opis
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

bieżące
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
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plan po zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

340 000,00

321 871,49

94,67

340 000,00

321 871,49

94,67

340 000,00

321 871,49

94,67
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wydatki
dział

rozdział

opis

851

plan po zmianach

Ochrona zdrowia
85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

% wykonania
planu

wykonanie

363 190,00

336 091,26

92,54

30 000,00

20 874,63

69,58

333 190,00

315 216,63

94,61

Z powyższego zestawienia wynika, że całość osiągniętych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych została wykorzystana na realizację programu zwalczania narkomanii
i przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto w 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków na
realizację w/w programów w związku z niewykorzystaniem wszystkich osiągniętych w 2018 roku
dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę: 14.190,00zł. Te środki
zostały również w całości wykorzystane.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
dział

rozdział

852

opis
Pomoc społeczna

85202

85205

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

2 205 612,00

1 984 734,76

89,99

Domy pomocy społecznej

367 000,00

352 182,60

95,96

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

367 000,00

352 182,60

95,96

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

14 675,00

14 524,05

98,97

dotacje na zadania bieżące

14 175,00

14 175,00

100,00

500,00

349,05

69,81

16 505,00

13 155,67

79,71

85213

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
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

16 505,00

13 155,67

79,71

85214

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

215 343,00

200 396,00

93,06

świadczenia na rzecz osób fizycznych

215 343,00

200 396,00

93,06

Zasiłki stałe

196 130,00

160 719,28

81,95

świadczenia na rzecz osób fizycznych

196 130,00

160 719,28

81,95

1 121 459,00

1 024 597,96

91,36

190 262,00

161 097,51

84,67

5 892,00

5 108,40

86,70

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

925 305,00

858 392,05

92,77

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

88 000,00

61 987,50

70,44

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

88 000,00

61 987,50

70,44

Pomoc w zakresie dożywiania

170 000,00

152 251,70

89,56

świadczenia na rzecz osób fizycznych

170 000,00

152 251,70

89,56

Pozostała działalność

16 500,00

4 920,00

29,82

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 500,00

4 920,00

29,82

85216

85219

Ośrodki pomocy społecznej
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

85228

85230

85295

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pobytu mieszkańców gminy
w domach pomocy społecznej. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów bieżących gminy.
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przekazana dotacja na zadania bieżące stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatek został w całości wykonany. Natomiast wydatki związane
z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu materiałów związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie. Wszystkie wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dochodów bieżących gminy.
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Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za
podopiecznych GOPS. Wydatki te zostały częściowo pokryte z dotacji na realizację zadań własnych oraz
z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń społecznych w zakresie zasiłków
i pomocy w naturze wypłacanej przez GOPS. Wydatki te zostały sfinansowane częściowo z dotacji na
realizację zadań własnych oraz z dochodów własnych gminy.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń społecznych wypłaconych przez
GOPS w formie zasiłków stałych. Wydatki te zostały pokryte w całości z dotacji na realizację zadań
własnych gminy.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, energii,
usług remontowych, pozostałych usług, usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, podróży służbowych krajowych,
różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej. Wpłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą kosztów
osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenia
roczne oraz składek od nich naliczanych pracowników GOPS oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych
z działalnością bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki te zostały częściowo pokryte z dotacji na
realizację zadań własnych gminy oraz z dochodów własnych gminy.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Poniesione wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupu usług
opiekuńczych i zostały pokryte z dochodów własnych gminy.
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
Poniesione wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty świadczeń społecznych na
realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania i zostały sfinansowane w ramach dotacji na
realizację zadań własnych gminy.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań w zakresie pomocy
społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomocy żywnościowa tym rodzinom).
Realizacja wszystkich wydatków w tym dziale przebiegła zgodnie z planem.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
dział

rozdział

854
85415

opis

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

Edukacyjna opieka wychowawcza

47 210,00

31 144,71

65,97

Pomoc materialna dla uczniów

47 210,00

31 144,71

65,97

świadczenia na rzecz osób fizycznych

47 210,00

31 144,71

65,97

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano i wykonano wypłaty stypendiów dla
uczniów oraz udzielono innej formy pomocy dla uczniów. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji
pochodzącej z budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Brenna.
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Dział 855 RODZINA
dział

rozdział

855
85501

opis

14 898 114,56

97,05

Świadczenia wychowawcze

10 938 796,00

10 678 812,30

97,62

4 905,00

4 653,44

94,87

10 797 618,00

10 540 716,64

97,62

136 273,00

133 442,22

97,92

3 684 543,00

3 535 327,61

95,95

11 341,00

8 568,21

75,55

3 395 019,00

3 284 589,33

96,75

278 183,00

242 170,07

87,05

Karta dużej rodziny

1 487,00

1 050,46

70,64

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 487,00

1 050,46

70,64

523 585,00

499 000,00

95,30

1 005,00

888,05

88,36

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85504

Wspieranie rodziny
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

85507

85508

% wykonania
planu

15 350 811,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

85503

wykonanie

Rodzina

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

85502

plan po
zmianach

474 000,00

470 400,00

99,24

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

48 580,00

27 711,95

57,04

Dzienni opiekunowie

55 000,00

49 800,00

90,55

dotacje na zadania bieżące

55 000,00

49 800,00

90,55

Rodziny zastępcze

14 000,00

11 375,49

81,25

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

14 000,00

11 375,49

81,25

85510

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

112 000,00

103 031,86

91,99

112 000,00

103 031,86

91,99

85513

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

21 400,00

19 716,84

92,13

21 400,00

19 716,84

92,13

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
Poniesione wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych usług,
odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wypłacone
świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina
500+. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych oraz
składek od nich naliczanych pracownikom zajmującym się sprawami związanymi ze świadczeniami
wychowawczymi w ramach programu Rodzina 500+. Wszystkie wydatki w tym rozdziale w przeważającej
części sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów usług zdrowotnych, pozostałych
usług, podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej. Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń
rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą
wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek od nich naliczanych
pracownikom zajmującym się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi oraz zaliczką
alimentacyjną. Wydatki te częściowo sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej.
Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny
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Poniesione wydatki są związane z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Wydatki te
w całości sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny
Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłaconych wynagrodzeń
bezosobowych zatrudnionego asystenta rodziny oraz realizacja zadań w tym zakresie. Wydatek w całości
sfinansowany ze środków własnych Gminy Brenna.
Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie
Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą dotacji dla dziennych opiekunów na terenie gminy.
Wydatki w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna.
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
Poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pobytu mieszkańców
gminy w rodzinach zastępczych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów bieżących gminy.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych
Poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pobytu mieszkańców
gminy w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów
bieżących gminy.
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów
Poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia
zdrowotne. Wydatek sfinansowany w całości został z dotacji na realizację zadań zleconych.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
dział

rozdział

900
90001

opis

2 839 499,94

85,23

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 056 568,70

738 129,42

69,86

dotacje na zadania bieżące

1 052 568,70

734 193,53

69,75

4 000,00

3 935,89

98,40

1 896 828,00

1 744 897,26

91,99

422 880,00

396 488,39

93,76

1 372 537,00

1 261 706,99

91,93

101 411,00

86 701,88

85,50

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

21 800,00

15 305,87

70,21

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

21 800,00

15 305,87

70,21

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

36 200,00

36 024,73

99,52

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

35 700,00

35 551,93

99,59

500,00

472,80

94,56

Oświetlenie ulic placów i dróg

243 256,00

230 198,61

94,63

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

243 256,00

230 198,61

94,63

76 744,00

74 944,05

97,65

5 000,00

5 000,00

100,00

71 744,00

69 944,05

97,49

Gospodarka odpadami komunalnymi

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

90008

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
90015

90095

% wykonania
planu

3 331 396,70

dotacje na zadania bieżące

90004

wykonanie

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
90002

plan po
zmianach

Pozostała działalność
dotacje na zadania bieżące
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
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Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą wypłat dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu
budżetowego i zostały sfinansowane z dochodów własnych gmin oraz dotacji pochodzącej z Powiatu
Cieszyńskiego na koszenie poboczy przy drogach powiatowych (w kwocie: 11.000,00zł). Ponadto w 2019
roku udzielono Zakładowi Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej dotacji celowej na wykonanie
monitoringu sieci kanalizacyjnej, którą sfinansowano z dochodów własnych gminy. Wydatki na realizację
zadań statutowych wynajmu dotyczą wynajmu i serwisu ToyToi i zostały poniesione z dochodów własnych
gminy.
Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami
Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą wypłat dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu
budżetowego w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz zbierania odpadów
segregowanych od mieszkańców i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Poniesione wydatki
a realizację zadań statutowych dotyczą kosztów zbiórki przeterminowanych lekarstw, odbioru odpadów,
opłat pocztowych, opłat za aplikacje i programy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki
odpadami. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz
składek od nich naliczanych pracowników wykonujących zadania w zakresie opłaty za odpady komunalne.
Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy (opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi).
Realizacja wydatków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się
następująco:
dochody
dział

bieżące/
majątkowe

900

plan po
zmianach

opis
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

bieżące
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

wykonanie

% wykonania
planu

1 896 828,00

1 875 320,42

98,87

1 896 828,00

1 875 320,42

98,87

1 896 828,00

1 875 320,42

98,87

wydatki
dział

rozdział

900
90002

opis

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 896 828,00

1 744 897,26

91,99

Gospodarka odpadami komunalnymi

1 896 828,00

1 744 897,26

91,99

W 2019 roku powstała nadwyżka środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie: 130.423,16zł, która służy pokryciu wydatków związanych z odbiorem odpadów
zmieszanych za miesiąc grudzień 2019 roku. Płatność ta nastąpiła w miesiącu styczniu 2020 roku.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych związane są z utrzymaniem zieleni w gminie
i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.
Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą między innymi edukacji
ekologicznej, wykonania spektakli ekologicznych. Wydatek ten został sfinansowany ze środków własnych
gminy Brenna. Ponadto realizowano projekt pod nazwą „Poznaj zwierza nietoperza”, który został
sfinansowany częściowo ze środków pochodzących z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizowany projekt ma na celu promocję
gatunków zagrożonych, a realizowany jest w Obserwatorium przy ul. Góreckiej 224 w Brennej.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg
Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupu energii do oświetlenia ulic, placów
i dróg oraz usług związanych z wynajmem i konserwacja oświetlenia i zostały sfinansowane z dochodów
własnych gminy.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
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Zaplanowane i udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą realizacji zamierzeń wynikających
z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Poniesione wydatki na realizację zadań
statutowych dotyczą zakupu karmy dla zwierząt, opłat za umieszczenie w pasie drogi kanalizacji
i wodociągu, kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zakupu koszy na śmieci i zostały sfinansowane
z dochodów własnych gminy.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
dział

rozdział

921

opis
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105

92114

92116

92118

92120

92195

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

2 086 950,00

2 071 514,00

99,26

Pozostałe zadania w zakresie kultury

27 000,00

22 934,00

84,94

dotacje na zadania bieżące

27 000,00

22 934,00

84,94

Pozostałe instytucje kultury

1 635 000,00

1 635 000,00

100,00

dotacje na zadania bieżące

1 635 000,00

1 635 000,00

100,00

Biblioteki

356 950,00

356 950,00

100,00

dotacje na zadania bieżące

356 950,00

356 950,00

100,00

Muzea

10 000,00

0,00

0,00

dotacje na zadania bieżące

10 000,00

0,00

0,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

6 000,00

6 000,00

100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6 000,00

6 000,00

100,00

Pozostała działalność

52 000,00

50 630,00

97,37

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

52 000,00

50 630,00

97,37

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizacje zadań z zakresu
promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania na terenie Gminy
Brenna. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych.
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury
Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna. Wydatek ten w całości
został sfinansowany z dochodów własnych gminy.
Rozdział 92116 Biblioteki
Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Brennej. Wydatek ten został w całości
sfinansowany z dochodów własnych gminy.
Rozdział 92118 Muzea
Zaplanowane środki w tym rozdziale miały stanowić dotację celową dla Powiatu Cieszyńskiego na
dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich. W 2019 roku
nie wpłynął wniosek o wypłatę tej kwoty.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą opracowania programu opieki nad
zabytkami. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią składki na rzecz Fundacji im. Zofii
Kossak. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.
Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLIGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
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dział

rozdział

925
92503

opis
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

3 750,00

3.600,00

96,00

Rezerwaty i pomniki przyrody

3 750,00

3.600,00

96,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 750,00

3.600,00

96,00

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody
Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale związane były z pielęgnacją pomników przyrody na
terenie Gminy. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na realizację
zadań własnych w wysokości 80 % oraz w pozostałej części dochodów własnych gminy.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
dział

rozdział

926
92601

92605

92695

opis

plan po
zmianach

wykonanie

% wykonania
planu

Kultura fizyczna

224 888,00

202 961,04

90,25

Obiekty sportowe

61 700,00

44 471,88

72,08

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

45 000,00

32 476,88

72,17

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16 700,00

11 995,00

71,83

Zadania w zakresie kultury fizycznej

120 000,00

120 000,00

100,00

dotacje na zadania bieżące

120 000,00

120 000,00

100,00

Pozostała działalność

43 188,00

38 489,16

89,12

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12 688,00

12 536,16

98,80

6 500,00

3 200,00

49,23

1 000,00

0,00

0,00

23 000,00

22 753,00

98,93

świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia
bezosobowe i składki od nich naliczane osób opiekujących się boiskiem, animatora boiska Orlik. Wydatki te
zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.
Ponadto zaplanowano i wykonano wydatki na realizację zadań statutowych takie jak: zakup materiałów
i wyposażenia (m.in.: paliwo do kosiarki na utrzymanie boiska, siatki, piłki), zakup usług pozostałych
(m.in.: konserwacja boiska Orlik, wywóz ścieków z boiska Orlik, odnowienie murawy na boisku w Brennej
Centrum). Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki te stanowią dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu sportu. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane
z dochodów własnych gminy.
Rozdział 92695 Pozostała działalność
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia
bezosobowe i składki od nich naliczane osób realizujących projekt pod nazwą „Gmina Brenna na
sportowo”. Ponadto zaplanowano i wykonano wydatki na realizację zadań statutowych związanych również
z realizacją w/w projektu. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz
dochodów własnych gminy.
Poniesione świadczenia na rzecz osób fizycznych to nagrody za osiągnięcia sportowe przyznane zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Brenna. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych
gminy.
Zaplanowane wydatki w ramach środków na programy finansowane z udziałem środków europejskich
dotyczyły zakładanej realizacji projektu ze środków ITERREG VA Republika Czeska Polska, który
nie otrzymał dofinansowania.
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Wydatki majątkowe
Dział

Rozdział

§

010
01010
605

605

605
605
605

605
605
606
623

01095
605

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
majątkowe

Wykonane wydatki
majątkowe

Sposób finansowania wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

11.148.712,29

9.653.655,71

Programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
3.219.646,08

Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami domowymi w
Górkach Wielkich oraz Górkach
Małych Etap II
zadanie 6 oraz etap III zadanie 2
Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami do budynków
mieszkalnych w Brennej przy ul.
Góreckiej, Leśników i Wiązowej
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Górkach Wielkich ul. Stary Dwór
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Brennej Kormany - Leśników
Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami do
budynków w Brennej w rejonie ulic
Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej
Rozbudowa sieci wodociągowej w
Gminie Brenna
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Górkach Wielkich (Szpotawice)
etap III
Wykupy urządzeń przesyłowych sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych
Dotacje celowe na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej,
realizowanych na terenie gminy
Brenna
Pozostała działalność

11.078.000,00

9.629.055,71

3.219.646,08

3.479.461,84

177.500,00

8.979,00

0,00

0,00

371.000,00

367.598,30

0,00

0,00

37.000,00

33.827,00

0,00

0,00

160.000,00

114.367,50

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

6.954.500,00

5.899.383,25

2.323.534,08

2.023.460,47

3.144.000,00

3.121.175,85

896.112,00

1.456.001,37

84.000,00

83.724,81

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

70.712,29

24.600,00

0,00

0

70.712,29

24.600,00

0,00

0

Budowa obiektów małej
architektury – tężni solankowej
wraz z infrastruktur towarzyszącą
w Brennej Leśnicy

Środki pochodzące
z innych źródeł w
tym WFOŚiGW
w Katowicach
3.479.461,84

1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach
Małych Etap II zadanie 6 oraz etap III zadanie 2
W 2019 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę inwestycji.
Rozpoczęto prowadzenie prac, jednakże na wniosek wykonawcy harmonogram realizacji inwestycji
uległ zmianie. Ponoszenie wydatków z tego tytułu rozpocznie się w 2020 roku.
2) Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej
W ramach zadania do sieci wodociągowej podłączono 56 nieruchomości. Wybudowano sieć
wodociągową z przyłączami o łącznej długości 3.957mb. Źródłem zasilania dla realizowanej sieci był
istniejący wodociąg PE 110mm zlokalizowany w rejonie ul. Góreckiej w Brennej. Zakres rzeczowy
inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE o średnicy PE 160mm
o długości 999,0 mb., PE 90mm o długości 600,0mb, PE 63mm o długości 787,0mb., PE 40mm
o długości 174,5mb. Ponadto wykonano przyłącza wodociągowe do budynków PE 40mm o łącznej
długości 1396,5 mb.(w tym przyłącza o długości 1237,5 mb + 159,0 mb odcinki od ściany zewnętrznej
budynku do wodomierza, liczone 3 mb na każdy budynek). Inwestycja obejmowała również budowę
komory wodomierzowej wyposażonej w system monitorujący pracę sieci wodociągowej. W ramach
inwestycji zostały odtworzone nawierzchnie asfaltowe po śladzie prowadzonej sieci wodociągowej.
Roboty zostały wykonane w okresie od 17.04.2018 r do 22.02.2019 roku. W związku z opóźnieniami
w dostarczeniu prawidłowej dokumentacji inwestycji (odbiorów) ostatnia faktura została wystawiona
i złożona do rozliczenia w roku 2020, a wykonawca został obciążony karami umownymi za
nieterminowe zakończenie inwestycji.
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór
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We wrześniu 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z rozbudową sieci
kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich przy ulicy Stary Dwór. Roboty zostały wykonane w okresie
od 16.08.2019 r do 11.09.2019 roku. Zrealizowana inwestycja umożliwi podłączenie do sieci kanalizacji
sanitarnej trzech nowopowstałych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Stary Dwór.
W ramach zadania rozbudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø200 o długości 55,5mb.
4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników
W 2019 roku kontynuowano
kosztorysowej inwestycji.

prace

związane

z opracowaniem

dokumentacji

projektowo-

5) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic
Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej
W 2019 roku wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 42,4 m zgodnie
z projektem budowlanym. Inwestycja ta jest zadaniem wieloletnim, które będzie kontynuowane w roku
2020 zgodnie z zapisami w wieloletniej prognozie finansowej.
6) Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brenna
Inwestycja ta obejmuje dwa zadania inwestycyjne:
- zadanie 1 Budowa wodociągu w Brennej Leśnicy,
- zadanie 2 Budowa wodociągu w Górkach Wielkich, Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka).
W ramach zadania nr 1 do sieci wodociągowej podłączono 31 budynków. Wybudowano sieć
wodociągową z przyłączami o łącznej długości 4022,02mb. Źródłem zasilania dla realizowanej sieci
był istniejący wodociąg PE 110mm zlokalizowany w rejonie Ośrodka Zdrowia w Brennej Leśnicy.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE HD
100 SRD11, SDR17 o średnicy PE 110mm o długości 2.943,20 mb., PE 90mm o długości 434,18mb,
PE 50mm o długości 102,60mb., PE 40mm o długości 25,14mb. Ponadto wykonano przyłącza
wodociągowe do budynków PE-40-63mm o łącznej długości 516,90 mb. Inwestycja obejmowała
również budowę hydroforni ze zbiornikiem wody o pojemności V=20m3 jako obiektu w konstrukcji
żelbetowej obsypanej ziemią. W ramach inwestycji zostały odtworzone nawierzchnie asfaltowe po
śladzie prowadzonej sieci wodociągowej. Roboty zostały wykonane w okresie od 06.02.2018 r do
30.11.2018 roku.
W ramach zadania nr 2 realizowana jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków,
hydroforni wraz ze zbiornikami wody w Górkach Wielkich (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka) oraz
budowa dwóch zjazdów z dróg gminnych ul. Pod Zebrzydkę i ul. Olszyna. Źródłem zasilania dla
rozbudowanej sieci będzie istniejący wodociąg PE 140mm w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul.
Bielskiej w Górkach Wielkich. W ramach zadania planuje się wykonać sieć wodociągową
z przyłączami o łącznej długości 15723 m. Do sieci wodociągowej zostanie przyłączonych
236 budynków. Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 12.03.2018 roku, zaś w listopadzie 2019 roku
dokonano odbioru końcowego inwestycji. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn.
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brenna” przy współfinansowaniu Regionalnego
programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
7) Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III
Zakres inwestycji obejmował zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami i przykanalikami do budynków oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie
prowadzonych robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjnym PVC Dz 200mm o długości 4258,5 mb., PCW Dz 160mm długości 432,1 mb.
oraz przyłącza do budynków PCW 160 mm o długości 1021,7 mb, wraz z przykanalikami do budynków
PCW 160 mm o długości 213,1 mb. W ramach inwestycji zostały również odtworzone nawierzchnie
asfaltowe i nawierzchnie z kamienia łamanego po śladzie prowadzonej sieci kanalizacyjnej. W ramach
inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami i przykanalikami do budynków o łącznej
długości 5925,4 mb. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 86 budynków zlokalizowanych przy
ulicy Stromej, Sowiej, Żurawiej, Kruczej, Jaskółczej, Drozdów, Zacisze oraz części ulicy Szpotawickiej
w Górkach Wielkich. W listopadzie 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych
z budową kanalizacji. Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od 03.06.2019 r do 22.11.2019
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roku. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach
Wielkich (Szpotawice) – etap III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzaniem energii” na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
8) Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
W 2018 roku zgodnie z obowiązującymi regulacjami wykupiono od mieszkańców sieć wodociągową
przy ul. Suchej w Brennej oraz sieć kanalizacyjną przy ul. Stara Droga w Górkach Małych.
9) Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
realizowanych na terenie gminy Brenna
W 2019 roku udzielenie dotacji zaplanowano na podstawie postanowień uchwały Nr IX/87/19 Rady
Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji
celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych
i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej” z późniejszymi
zmianami. Jednakże do urzędu gminy nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji na tej podstawie.
10) Budowa obiektów małej architektury – tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Brennej Leśnicy
W 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej
tego zadania. Projekt ten został złożony wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jego realizacja została zaplanowana w wieloletniej prognozie
finansowej na rok 2020 w przypadku uzyskania pozytywnej oceny wniosku i uzyskaniu dotacji.
Dział

Rozdział

§

600
60016
605
605
605
605
605
605
605
605
605

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
majątkowe

Wykonane wydatki
majątkowe

Sposób finansowania wydatków

Transport i łączność

3.492.567,35

2.200.015,26

Programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00

Drogi publiczne gminne

3.492.567,35

2.200.015,26

0,00

481.567,35

Modernizacje dróg gminnych
Modernizacja ul. Jaworowej w
Brennej
Modernizacja ul. Jatny w Brennej

1.360.567,35
119.000,00

961.552,95
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

158.000,00

151.961,38

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

955.000,00

939.264,16

0,00

481.567,35

410.000,00

7.380,00

0,00

0,00

78.000,00

77.214,57

0,00

0,00

62.000,00

60.920,20

0,00

0,00

200.000,00

1.722,00

0,00

0,00

Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej
wraz z budową chodnika
Modernizacja ul. Słonecznej w
Górkach Wielkich
Modernizacja fragmentu ulicy
Jatny w Brennej wraz z budową
odcinka kanalizacji deszczowej
Modernizacja ul. Harcerskiej w
Górkach Wielkich
Modernizacja ul. Barujec w
Brennej
Przebudowa ul. Stary Dwór i
Skoczowskiej w Górkach Wielkich
wraz z budową chodnika

Środki pochodzące
z innych źródeł –
w tym WFOŚiGW
w Katowicach
481.567,35

1) Modernizacje dróg gminnych
W ramach posiadanych środków wykonano między innymi następujące zadania:
- Modernizację fragmentu drogi gminnej ul. Franciszka Żerdki w Górkach Wielkich o długości
290 metrów polegającą na: ścinaniu i profilowaniu podłoża, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową
między warstwowo, mechanicznym wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym,
wykonaniu nawierzchni wiążącej i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu, wykonaniu zjazdów na
posesje, ścinaniu, profilowaniu i utwardzeniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich
powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, profilowaniu i czyszczeniu rowu.
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- Modernizację fragmentu drogi gminnej ul. Kobyla w Brennej polegającą na: ścinaniu i profilowaniu
podłoża, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową między warstwowo, wyrównaniu istniejącej
nawierzchni kruszywem, wykonaniu nawierzchni wiążącej z asfaltobetonu, oraz nawierzchni ścieralnej
z asfaltobetonu, wykonaniu zjazdów na posesje, ścinaniu, profilowaniu i utwardzaniu poboczy
mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami,
profilowaniu i czyszczeniu rowu.
- Modernizację fragmentu drogi gminnej ul. Brzoskwiniowa w Górkach Wielkich na odcinku około
77 metrów polegającą na: rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej, ścinaniu i profilowaniu
podłoża kruszywem łamanym, wykonaniu podbudowy warstwy górnej z kruszywa łamanego, skropieniu
nawierzchni emulsją asfaltową między warstwowo, wykonaniu nawierzchni wiążącej i nawierzchni
ścieralnej z asfaltobetonu, wykonaniu nawierzchni ścieralnej, wjazdy, ścinaniu profilowaniu
i utwardzeniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem
emulsją i grysami.
- Modernizację fragmentu drogi gminnej ul. Bukowa w Brennej na odcinku około 157 metrów polegającą
na: frezowaniu istniejącej nawierzchni, czyszczeniu nawierzchni, skropieniu nawierzchni emulsją
asfaltową między warstwowo, wyrównaniu istniejącej nawierzchni asfaltobetonem, wykonaniu
nawierzchni wiążącej i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu, wykonaniu asfaltobetonu warstwy
ścieralnej wraz z transportem mieszanki oraz z profilowaniem podłoża i utwardzeniem kruszywem
łamanym, ścinaniu profilowaniu i utwardzeniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich
powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, czyszczeniu rowu z namułu.
- Modernizację fragmentu drogi gminnej ul. Tartaczna w Górkach Wielkich na odcinku około 96 metrów
polegającą na: ścinaniu i profilowaniu podłoża kruszywem łamanym, skropieniu nawierzchni emulsją
asfaltową między warstwowo, wykonaniu nawierzchni wiążącej i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu,
ścinaniu profilowaniu i utwardzeniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich
powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na powierzchni.
- Modernizację fragmentu drogi gminnej ul. Elektryków w Górkach Małych o długości około 90 metrów
polegającą na ułożeniu 400 szt. płyt JOMB oraz wykonaniu 70 metrów nawierzchni tłuczniowej i 120
metrów rowu przydrożnego.
- Modernizację fragmentu drogi gminne ul. Stawy w Brennej o długości około 80 metrów polegającą na
ułożeniu 336 szt. płyt JOMB oraz wykonaniu 6 metrów przepustu FI 600 i 40 metrów rowu
przydrożnego.
- Modernizację fragmentu drogi gminne ul. Olszyna w Górkach Wielkich polegającą na rozebraniu płyt
ażurowych i dwóch przepustów, ułożeniu 101 łupin betonowych i wykonanie dwóch przepustów wraz
z barierkami energochłonnymi.
- Modernizację fragmentu drogi gminne ul. Zielona w Brennej polegającą na rozebraniu płyt ażurowych
oraz ułożeniu 56 łupin betonowych.
- Ułożenie płyt typu Jumbo na drogach gminnych m.in. ul. Lipowa, Trowniki, Stary Groń, Miodowej,
Suchej, Dr. Kisiały, Stawy, Gazowników, Malinka, Elektryków w Brennej.
- Montaż barierek energochłonnych oraz słupków przy drogach gminnych m.in. ul. Góreckiej, Węgierski,
Malinowej, Bukowej w Brennej, Franciszka Żerdki w Górkach Wielkich.
2) Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej
W 2019 roku kontynuowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
przebudowy ulicy Jaworowej w Brennej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z2017r.
poz.1496 z późn. zm.). Jednakże ze względu na trudności związane z odprowadzeniem wód
opadowych w 2020 roku podjęta zostanie decyzja co do dalszych losów tej inwestycji.
3) Modernizacja ul. Jatny w Brennej
Inwestycja ta polegała na: czyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,
uzupełnieniu braków w nawierzchni masą asfaltową, ścinaniu i profilowaniu poboczy na całej długości
drogi, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, wykonaniu nawierzchni wiążącej z asfaltobetonu
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i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu, wymianie zniszczonego odwodnienia liniowego na całym
remontowanym odcinku drogi, profilowaniu poboczy wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem
emulsją i grysami, montaż barier energochłonnych na odcinku 40 metrów. Odcinek drogi objęty
inwestycją to 180 metrów i został zrealizowany w okresie od 04.03.2019 roku do 23.05.2019 roku.
W maju 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót.
4) Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika
W dniu 6 czerwca 2019 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej inwestycji. Zgodnie z umową zakończenie prac projektowych nastąpi w 2020 rok.
Inwestycja ta została zaplanowana do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej w latach kolejnych.
Planowane jest również uzyskanie dofinansowania na jej realizację.
5) Modernizacja ul. Słonecznej w Górkach Wielkich
Modernizacja fragmentu drogi gminnej ul. Słonecznej w Górkach Wielkich o długości około
394 metrów polegająca na przebudowie ul. Słonecznej wraz z przebudową obustronnych poboczy,
zjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, skrzyżowania ul.
Słonecznej i ul. Nowy Świat, odwodnienia drogi poprzez przebudowę istniejących rowów przydrożnych
wraz z odprowadzeniem wody do istniejącego cieku wodne, odwodnienia na skrzyżowaniu ul.
Słonecznej i ul. Nowy Świat, słupa linii napowietrznej nN przy skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Nowy
Świat oraz przebudowę 3 odcinków linii kablowych nN, kolidujących z przebudową ulicy Słonecznej
w Górkach Wielkich, istniejącego gazociągu średniego ciśnienia, wykonaniu przyłączy punktowych
ciągów drenarskich melioracyjnych do zbieracza oraz ich odprowadzenie do rowu melioracyjnego,
przesunięciu skrzynki elektroenergetycznej w kierunku posesji nr 21 i 23 na ul. Słonecznej, montażu
bariery energochłonnej na odcinku zbliżenia rowu przydrożnego. Modernizację wykonywała w okresie
od 25.04.2019 roku do 30.09.2019 roku, a odbioru dokonano w miesiącu październiku 2019 roku.
Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
6) Modernizacja fragmentu ulicy Jatny w Brennej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej
Zakres prac związanych z przeprowadzoną inwestycją obejmował modernizację odcinka drogi
o długości około 106 m wraz remontem chodnika, zjazdów oraz miejsc postojowych, rozbiórkę
istniejącego fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do studni chłonnej oraz wykonanie
w jego miejsce nowej sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, wykonanie wylotu
brzegowego kanalizacji deszczowej do potoku Jatny, umocnienie dna i skarp potoku Jatny w miejscu
projektowanego wylotu, przegłębienie istniejącej sieci gazowej i wymiana rur. Roboty wykonano
w okresie od 28.08.2019 roku do 08.11.2019 roku, a w listopadzie 2019 roku dokonano odbioru
końcowego robót związanych z remontem drogi gminnej ul. Jatny w Brennej. Inwestycja została ujęta
w wieloletniej prognozie finansowej.
7) Modernizacja ul. Harcerskiej w Górkach Wielkich
Modernizacja fragmentu drogi gminnej ul. Harcerska w Górkach Wielkich o długości 83mb polegała
na: rozebraniu nawierzchni z klinkieru, krawężników i obrzeży, ścinaniu i profilowaniu podłoża na całej
powierzchni, stabilizacji istniejącej podbudowy cementem lub płynami stabilizującymi, skropieniu
nawierzchni emulsją asfaltową między warstwowo, wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem
łamanym, wykonaniu nawierzchni wiążącej i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu. Roboty zostały
wykonane w okresie od 04.03.2019 roku do 03.06.2019 roku, a ich odbiór nastąpił w miesiącu czerwcu
2019 roku. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale finansowym Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe poprzez przekazanie środków finansowych na wspólne przedsięwzięcie
publiczne w wysokości 45.700,00 zł, co stanowiło 60% wartości.
8) Modernizacja ul. Barujec w Brennej
Modernizacja fragmentu drogi gminnej ul. Barujec w Brennej o długości 138 metrów polegał na:
ścinaniu i profilowaniu podłoża, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową między warstwowo,
wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, wykonaniu nawierzchni wiążącej
z asfaltobetonu, oraz nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu, wykonaniu zjazdów na posesje, ścinaniu,
profilowaniu i utwardzaniu poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym
utrwaleniem emulsją i grysami. Roboty zostały wykonane w okresie od 04.03.2019 roku do 12.04.2019
roku, a odbiór końcowy został przeprowadzony w kwietniu 2019 roku.
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9) Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowskiej w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika
W 2019 roku ponownie zaktualizowano opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową na
zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach
Wielkich”. Podpisano umowę dofinansowania tej inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2020 rok.
Dział

Rozdział

§

630
63095
605
605
605
605

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
majątkowe

Wykonane wydatki
majątkowe

Sposób finansowania wydatków

Turystyka

369.039,00

216.157,50

Programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00

Środki pochodzące
z innych źródeł –
w tym WFOŚiGW
w Katowicach

Pozostała działalność

369.039,00

216.157,50

0,00

25.000,00

Otwarta strefa aktywności w
Gminie Brenna
Budowa zaplecza gospodarczego w
Parku Turystyki w Brennej
Za woniom drzewa
Cyklo Beskidy. Stworzenie
beskidzkiej magistrali rowerowej
elementem rozwoju turystyki
rowerowej na Śląsku Cieszyńskim

147.539,00

147.277,50

0,00

25.000,00

20.000,00

7.380,00

0,00

0,00

140.000,00
61.500,00

0,00
61.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

25.000,00

1) Otwarta strefa aktywności w Gminie Brenna
Inwestycja polegała na budowie zwartego zespołu urządzeń rekreacyjnych na obszarze o wymiarach
15,26m x 10,66m w Brennej przy ulicy Leśnica wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych
w formie mat przerostowych pod urządzeniami rekreacyjnymi. W związku z montażem urządzeń
siłowni wykonano przebudowę (przesunięcie) istniejącej skarpy w kierunku północno-wschodnim.
Ponadto od strony nowo powstałej skarpy wykonano zabezpieczenia w postaci barierek ochronnych.
Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował: dostawę i montaż sześciu urządzeń siłowni
zewnętrznej na pylonie (wyciąg górny, wyciskanie siedząc, wioślarz, prasa nożna, orbitrek, biegacz),
trampoliny ziemnej – kwadratowej jednoosobowej, stolika do gry w szachy i Chińczyka z dwoma
ławkami, wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami do ćwiczeń w postaci mat
przerostowych o powierzchni 143,58m2, dostawę i montaż czterech ławek, stojaka na rowery, koszy na
śmieci, latarni solarnych, tablicy dwustronnej (informacyjnej i regulaminowej), wykonanie w obrębie
ławek i stojaka na rowery, nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, o powierzchni 11,00m2,
barierki ochronnej o wysokości 1,10m oraz długości 26,0. W październiku 2019 r. dokonano odbioru
końcowego robót związanych z realizacją inwestycji. Inwestycja zrealizowana została w ramach
projektu „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt” dofinansowana przez
Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019
2) Budowa zaplecza gospodarczego w Parku Turystyki w Brennej
W 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W związku z wartością
inwestycji wynikającą z kosztorysu zrezygnowano w chwili obecnej z kontynuowania inwestycji.
3) Za woniom drzewa
Gmina posiada przygotowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. W IV kwartale 2019 roku
otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków INTERREG V A Słowacja – Polska
w związku z czym realizacja inwestycji zgodnie z zapisami w wieloletniej prognozie finansowej
rozpocznie się w 2020 roku.
4) Cyklo Beskidy. Stworzenie beskidzkiej magistrali rowerowej elementem rozwoju turystyki
rowerowej na Śląsku Cieszyńskim
W 2019 roku gmina poniosła koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowokosztorysowej. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizacja inwestycji nastąpi wyłącznie po uzyskaniu
wnioskowanego dofinansowania.
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Dział

Rozdział

§

700
70005
605
605
605
605
605
606

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
majątkowe

Wykonane wydatki
majątkowe

Sposób finansowania wydatków

Gospodarka mieszkaniowa

575.000,00

324.171,40

Programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00

Środki pochodzące
z innych źródeł –
WFOŚiGW w
Katowicach

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Modernizacja budynków
komunalnych
Adaptacja poddasza w budynku
położonym w Brennej przy ul.
Leśnica 8 na mieszkanie
Rozbudowa i nadbudowa budynku
Ośrodka Zdrowia położonego w
Górkach Małych ul. Zalesie 3
Montaż instalacji klimatyzacyjnej
w budynku przy ul. Wyzwolenia 77
w Brennej
Modernizacja pokrycia dachu na
budynku położonym w Górkach
Małych przy ul. Zalesie 3
Wykupy gruntów

575.000,00

324.171,40

0,00

0,00

20.000,00

19.277,33

0,00

0,00

190.000,00

184.846,08

0,00

0,00

55.000,00

30.902,66

0,00

0,00

35.000,00

30.783,83

0,00

0,00

175.000,00

1.845,00

0,00

0,00

100.000,00

56.516,50

0,00

0,00

0,00

1) Modernizacja budynków komunalnych
W 2019 roku wykonano modernizację mieszkania nr 9 stanowiącego własność gminy Brenna
położonego w budynku przy ul. Góreckiej 46 w Brennej
2) Adaptacja poddasza w budynku położonym w Brennej przy ul. Leśnica 8 na mieszkanie
W dniu 31.10.2018 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową wraz ze zmianą
sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne wraz z rozbudową
wewnętrznych instalacji w istniejącym budynku usługowo – mieszkalnym, zlokalizowanym na działce
nr 1750/12 w Brennej przy ulicy Leśnica 8. Inwestycja ta obejmuje również wykonanie robót
budowlanych - wykończeniowych w w/w budynku na poziomie II piętra (pomieszczenia GOPS). Zakres
rzeczowy zrealizowanej inwestycji to: wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji
poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne, rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej
i istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakup i montaż kotła gazowego, dwufunkcyjnego oraz
wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji elektrycznej w adaptowanej
części poddasza oraz wykonanie podziału istniejącego pomieszczenia GOPS ściankami działowymi
wraz z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej. Roboty wykonane zostały w okresie od
31.10.2018 r. do 26.02.2019 r.
3) Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia położonego w Górkach Małych ul. Zalesie 3
W 2019 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej związanej z rozbudową
budynku położonego w Górkach Małych ul. Zalesie 3. W trakcie prowadzenia prac projektowych
ustalono wstępny koszt inwestycji, w związku z tym iż zadanie to w znacznym stopniu przekraczało
obecne możliwości finansowe gminy odstąpiono od dalszego projektowania. Wykonano natomiast
niezbędną modernizacje pomieszczeń znajdujących się w tym budynku.
4) Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Wyzwolenia 77 w Brennej
W 2019 roku wykonano instalację klimatyzacyjną w dwóch pomieszczeniach budynku Urzędu
Gminy.
5) Modernizacja pokrycia dachu na budynku położonym w Górkach Małych przy ul. Zalesie 3
W 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową związaną z modernizacją pokrycia
dachu na budynku położonym w Górkach Małych ul. Zalesie 3. Bezskutecznie przeprowadzono
procedurę przetargową w celu realizacji inwestycji. W związku z czym zadanie zostało zapisane
w wieloletniej prognozie finansowej do realizacji w roku 2020.
6) Wykupy gruntów
Poniesione wydatki związane były z odszkodowaniami poniesionymi w związku z nabyciem gruntów
pod drogi oraz zawartą umową zakupu gruntu również przeznaczonego pod drogę gminną.
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Dział

Rozdział

§

750
75023
605

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
majątkowe

Wykonane wydatki
majątkowe

Sposób finansowania wydatków

Administracja publiczna

320.000,00

319.563,79

Programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00

Środki pochodzące
z innych źródeł –
WFOŚiGW w
Katowicach

Urzędy gminy

320.000,00

319.563,79

0,00

0,00

Modernizacja pomieszczeń w
budynku Urzędy Gminy w Brennej

320.000,00

319.563,79

0,00

0,00

0,00

1) Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędy Gminy w Brennej
W dniu 30.10.2018 roku rozpoczęto prace budowlane obejmujące modernizację części pomieszczeń
na poziomie parteru oraz części pomieszczeń na poziomie drugiego piętra w budynku Urzędu Gminy
Brenna oraz wykonanie napisów informacyjnych na frontowej elewacji budynku. Zakres rzeczowy to:
roboty rozbiórkowe i demontaże w zakresie robót elektrycznych i robót sanitarnych oraz elementów
budowlanych (ścianek, okładzin poziomych i pionowych), roboty ogólnobudowlane (murowanie
ścianek, wykonywanie okładzin poziomych i pionowych, montaż stolarki, wykonanie ścianek z płyt
gipsowo-kartonowych, roboty malarskie), zakup i montaż elementów wyposażenia pomieszczeń wraz
z wykonaniem napisów informacyjnych na frontowej elewacji budynku, wykonanie instalacji
wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i wentylacyjnej w remontowanych pomieszczeniach, wykonanie
instalacji elektrycznych i komputerowych w remontowanych pomieszczeniach. Zadanie zostało
zrealizowane w dniu 30.04.2019 roku
Dział

Rozdział

§

754

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
majątkowe

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe policji

75405

Wykonane wydatki
majątkowe

Sposób finansowania wydatków

118.000,00

9.000,00

Programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00

Środki pochodzące
z innych źródeł –
WFOŚiGW w
Katowicach

9.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy na finansowanie
zakupu samochodów
specjalistycznych typu furgon
Ochotnicze Straże Pożarne

11.000,00

9.000,00

0,00

0,00

623

Dotacja celowa na zakup zestawu
hydraulicznych narzędzi
ratowniczych z przeznaczeniem dla
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brennej Centrum
Pozostała działalność

11.000,00

9.000,00

0,00

0,00

98.000,00

0,00

0,00

0,00

605

Brenna – Piseczna – partnerstwo w
działaniu

98.000,00

0,00

0,00

0,00

75412

75495

1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zakupu samochodów
specjalistycznych typu furgon
Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w związku z tym, iż w 2019 roku nie wpłynął wniosek
o wypłatę tej kwoty.
2) Dotacja celowa na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych z przeznaczeniem dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum
W 2019 roku udzielono dotacji celowej na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych
z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum.
3) Brenna – Piseczna – partnerstwo w działaniu
Gmina Brenna wraz z Gminą Písečná realizuje projekt „Brenna Písečná – partnerstwo w działaniu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg VA Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Głównym celem projektu jest pogłębienie dotychczasowej
współpracy pomiędzy Gminą Brenna a Gminą Písečná oraz nawiązanie współpracy i wymiana
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doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy jednostkami OSP z obu Gmin. Cel ten możliwy będzie do
osiągnięcia dzięki wymianie doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji
wspólnych działań, przede wszystkim ćwiczeń i zawodów strażackich dla strażaków i mieszkańców po
obu stronach granicy. Do realizacji tego celu niezbędny jest zakup wyposażenia. W 2019 roku
nie poniesiono wydatków na ten cel. Realizacja zamówień w tym zakresie nastąpi w roku 2020.
Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Oświata i wychowanie

801

Planowane wydatki
majątkowe

Wykonane wydatki
majątkowe

Sposób finansowania wydatków

164.000,00

159.465,50

Programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00

Środki pochodzące
z innych źródeł –
WFOŚiGW w
Katowicach
0,00

Przedszkola

34.000,00

33.825,00

0,00

0,00

605

Modernizacja kotłowni gazowej w
starej części budynku Przedszkola
Publicznego Nr 1 w Gorkach
Małych
Dowożenie uczniów do szkół

34.000,00

33.825,00

0,00

0,00

130.000,00

125.640,50

0,00

0,00

606

Zakup samochodu przeznaczonego
do transportu dzieci
niepełnosprawnych

130.000,00

125.640,50

0,00

0,00

80104

80113

1) Modernizacja kotłowni gazowej w starej części budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach
Małych
Wykonanie modernizacji kotłowni gazowej polegającej na demontażu starego kotła oraz montażu
nowego kotła kondensacyjnego wraz z armaturą.
2) Zakup samochodu przeznaczonego do transportu dzieci niepełnosprawnych
W 2019 roku zakupiono samochód (bus) do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
Dział

Rozdział

§

900
90001
621

90003
623
90004
630
90005
623
90015
605

Nazwa zadania inwestycyjnego

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów
budżetowych
Oczyszczanie miast i wsi
Dotacje celowe - Realizacja
programu usuwania azbestu
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Rowerem przez Beskidy Etap I
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
Realizacja planu gospodarki
niskoemisyjnej
Oświetlenie placów i ulic
Wykonanie nowych punktów
oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Brenna

Planowane wydatki
majątkowe

Wykonane wydatki
majątkowe

Sposób finansowania wydatków

457.000,00

355.134,37

Programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00

Środki pochodzące
z innych źródeł –
WFOŚiGW w
Katowicach

110.000,00

108.240,00

0,00

0,00

110.000,00

108.240,00

0,00

0,00

15.000,00

6.182,26

0,00

0,00

15.000,00

6.182,26

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00
128.000,00

0,00
119.588,00

0,00
0,00

0,00
0,00

128.000,00

119.588,00

0,00

0,00

200.000,00

121.124,11

0,00

0,00

200.000,00

121.124,11

0,00

0,00

0,00

1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
W ramach przekazanej w 2019 roku dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej dokonano zakupu ciągnika Deutz-Fahr.
2) Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu
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W 2019 roku w ramach udzielonych 5 dotacji celowych dla mieszkańców gminy Brenna
unieszkodliwiono 307,5 m2.
3) Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej
W 2019 roku w ramach udzielonych dotacji celowych dla mieszkańców gminy Brenna na realizację
programu gospodarki niskoemisyjnej wymieniono 30 niskoemisyjne instalacje w budynkach
mieszkalnych.
4) Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna
W 2019 roku poniesiono wydatki związane z budową oświetlenia przy ul. Bukowej, Sportowej,
Góreckiej/Snowaniec, Osiedlowej, Armii Krajowej w Brennej oraz Bielskiej w Górkach Wielkich.
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
a) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna
Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
010 01010

Program
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy Brenna
Nr III/30/18 z dnia 14 grudnia
2018 roku

Planowana wartość
projektu w roku 2019
6.954.500,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Nr IX/96/19 Rady Gminy Brenna z dnia
14 października 2019 roku
Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna 270/2019 z dnia
20 grudnia 2019 roku
b) Za woniom drzewa
Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
630 63095

Program
INTERREG V-A
Republika Słowacja –
Polska 2014 – 2020

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy
Brenna Nr III/30/18 z dnia
14 grudnia 2018 roku

Planowana wartość
projektu w roku 2019
166.000,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

Planowana wartość
projektu w roku 2019
195.628,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

W 2019 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
c) Dobry start w edukację!
Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
801 80103

Program
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego - Europejski
Fundusz Społeczny

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy Brenna
Nr III/30/18 z dnia 14 grudnia
2018 roku

W 2019 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III
Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
010 01010

Program
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy
Brenna Nr III/30/18 z dnia
14 grudnia 2018 roku

Planowana wartość
projektu w roku 2019
3.144.000,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna 270/2019 z dnia
20 grudnia 2019 roku
e) Budowa obiektów małej architektury w Brennej Leśnicy
Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
010 01095

Program
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy
Brenna Nr III/30/18 z dnia
14 grudnia 2018 roku

Planowana wartość
projektu w roku 2019
70.712,29

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Nr IX/96/19 Rady Gminy Brenna z dnia
14 października 2019 roku.
f) Przebudowa ul. Skoczowskiej Stary Dwór w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika
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Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
600 60014

Program
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy
Brenna Nr III/30/18 z dnia
14 grudnia 2018 roku

Planowana wartość
projektu w roku 2019
200.000,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

W 2019 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
g) Cyklo Beskidy. Stworzenie beskidzkiej magistrali rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na
Śląsku Cieszyńskim
Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
630 63095

Program
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy
Brenna Nr III/30/18 z dnia
14 grudnia 2018 roku

Planowana wartość
projektu w roku 2019
61.500,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Nr XI/121/19 Rady Gminy Brenna z dnia
28 listopada 2019 roku.
h) Termomodernizacja budynku położonego w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34
Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
700 70005

Program
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy
Brenna Nr III/30/18 z dnia
14 grudnia 2018 roku

Planowana wartość
projektu w roku 2019
0,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Nr VII/71/19 Rady Gminy Brenna z dnia 2 września
2019 roku.
i) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brenna
Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
700 70005

Program
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy
Brenna Nr III/30/18 z dnia
14 grudnia 2018 roku

Planowana wartość
projektu w roku 2019
0,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Nr VI/60/19 Rady Gminy Brenna z dnia 25 kwietnia
2019 roku.
j) Brenna – Piseczna – partnerstwo w działaniu
Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
754 75495

Program
INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska
2014 – 2020

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy
Brenna Nr III/30/18 z dnia
14 grudnia 2018 roku

Planowana wartość
projektu w roku 2019
171.000,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna 157/2019 z dnia 24 lipca
2019 roku.
k) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna
Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
900 90005

Program
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śląskiego

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy
Brenna Nr III/30/18 z dnia
14 grudnia 2018 roku

Planowana wartość
projektu w roku 2019
0,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Nr VIII/82/19 Rady Gminy Brenna z dnia 27 czerwca
2019 roku.
l) Brenna Vendynia współpraca kluczem do sukcesu
Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
926 92695

Program
INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska
2014 – 2020

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
uchwała Rady Gminy
Brenna Nr III/30/18 z dnia
14 grudnia 2018 roku

Planowana wartość
projektu w roku 2019
1.000,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Nr VII/71/19 Rady Gminy Brenna z dnia 2 września
2019 roku.
ł) W drodze do pracy
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Klasyfikacja budżetowa
(dział, rozdział)
926 92695

Program

Uchwała wprowadzająca
program do budżetu
zarządzeniem Wójta Gminy
Brenna 177/2019 z dnia 26
sierpnia 2019 roku

INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska
2014 – 2020

Planowana wartość
projektu w roku 2019
11.540,00

Jednostka realizująca
projekt
Urząd Gminy Brenna

W 2019 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1481 ze zm. ) gromadzących na
wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.
W 2019 roku żadna jednostka budżetowa nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów
własnych.
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu samorządowych instytucji kultury za rok 2019
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej
Informacja o stanie środków obrotowych netto na początek roku i na koniec okresu sprawozdawczego
a) Stan środków obrotowych na początek roku 2019
rachunek bankowy
kasa

34.902,26
571,58

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2019
rachunek bankowy
kasa

1.423,36
801,72

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań
wymagalnych na dzień 31.12.2019 roku
a) Zobowiązania dostawców
Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 roku nie posiadała żadnych niewymagalnych oraz
wymagalnych zobowiązań.
b) Należności
Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej na dzień 31.12.2019 roku nie posiadał żadnych należności od
odbiorców.
Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2019, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia
Lp
1
2
3
4
5
Razem

Rodzaj przychodu
dotacja Urzędu Gminy
dotacja Biblioteka Narodowa
darowizny pieniężne
kary za przetrzymanie książki
darowizny książek

Procentowy wskaźnik
sprawozdawczym
Lp
1
2
Razem

realizacji

Kwota
356.950,00
13.333,00
601,00
1.112,00
2.099,00
374.095,00

zakładanych

Rodzaj dochodu
dotacja Urzędu Gminy
pozostałe przychody

przychodów

Plan

z poszczególnych

źródeł

Wykonanie
356.950,00
17.145,00
374.095,00

w okresie

% wykonania
356.950,00
17.145,00
374.095,00

100,00
100,00
100,00

Zestawienie rozchodów poniesionych w roku 2019 według poszczególnych rodzajów
Rodzaj wydatku
osobowy fundusz płac
składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy
bezosobowy fundusz płac
świadczenia urlopowe
fundusz nagród
opłaty (czynsze, media, opłaty za telefon, opłaty pocztowe)
Ubezpieczenie
Prenumeraty
zakup książek
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4.302,54
8.500,00
22.247,68
263,00
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artykuły biurowe
środki czystości
podróże służbowe
usługi BHP
Usługi remontowe, konserwacyjne
usługi informatyczne
pozostałe usługi
programy promujące książki
pozostałe zakupy
zakup wyposażenia
usługi ABI
wartość darowanych książek
Razem

1.671,14
1.648,58
658,36
1.033,20
5.400,19
11.330,01
7.015,79
2.927,07
3.073,05
106.116,95
2.952,00
2.098,89
407.343,85

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów zrealizowanych w 2019 roku
Lp

Rodzaj działalności
działalność statutowa

1

Plan

Wykonanie
409.569,00

% wykonania
407.343,85

99,00

2. Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Informacja o stanie środków obrotowych netto na początek roku i na koniec okresu sprawozdawczego
a) Stan środków obrotowych na początek roku 2019
rachunek bankowy
kasa

14.992,57
1.818,62

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2019
rachunek bankowy
kasa

9.843,85
2.290,65

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań
wymagalnych na dzień 31.12.2019 roku.
a) Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
składki ZUS za 12/2017
podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek od towarów i usług

22.781,92
2.849,00
1.145,00

b) Zobowiązania wobec kontrahentów
Zobowiązania wobec dostawców

9.235,54

c) Zobowiązania z tytułu pożyczek
Zobowiązania wobec dostawców

146.000,00

Wszystkie w/w zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne. Na dzień 31.12.2019 roku Ośrodek
Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
d) Należności
Należności

126.943,31

Należności stanowią należności niewymagalne. Na dzień 31.12.2019 roku Ośrodek Promocji Kultury
i Sportu Gminy Brenna posiadał należności wymagalne w kwocie: 611,31zł
Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2019, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rodzaj przychodu
Dotacja Urzędu Gminy
Dzierżawa kiosków gastronomicznych + media
Wstęp na lodowisko
Wstęp na minigolfa
Wstęp Przytulia
Toalety
Sprzedaż materiałów promocyjnych, gazet, usługi ksero
Usługi reklamowe
Wpisowe na zawody
Program przeciwdziałania narkomanii - porozumienie
Sfinansowanie druku Gazety i inne usługi - UG
Wynajem sali
Wynagrodzenie za inkaso opłata targowa
Obsługa boiska sportowego
Nagrody Mała Brenna
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Kwota
1.635.000,00
112.059,16
50.942,19
12.223,01
20.827,81
991,87
44.567,65
18.141,16
39.345,06
10.000,00
1.749,80
800,00
3.066,75
4.200,00
2.500,00
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16
17
18
19
20
21
22
23
Razem

Odsetki bankowe i inne
Opłata - Baza Talentów
Wynajem parku Turystyki
Odszkodowanie (z ubezpieczenia Brandys, park Turystyki, Przytulia)
Refundacja projekt Beskid Śląski – Wspólne dziedzictwo
Refundacja projekt Sport dla wszystkich
Refundacja projekt Sport łączy pokolenia
Refundacja projekt Rowerem przez Beskidy

Procentowy wskaźnik
sprawozdawczym

realizacji

zakładanych

Rodzaj dochodu
dotacja Urzędu Gminy
pozostałe przychody
Należności z tytułu projektów unijnych (sfinansowane z
pożyczki)
Razem

261,17
21.570,00
1.999,99
7.448,18
191.427,60
18.400,59
18.222,26
58.753,42
2.294.497,67

przychodów

Plan

z poszczególnych

źródeł

Przychody

w okresie

% wykonania

1.635.000,00
300.000,00
0,00

1.635.000,00
659.497,67
0,00

100,00
219,84
0,00

1.935,000,00

2.294.497,67

118,58

Zestawienie kosztów poniesionych w roku 2019 według poszczególnych rodzajów działalności
Rodzaj wydatku
Koszty działalności administracyjnej :
Wynagrodzenia
fundusz nagród
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
fundusz socjalny (świadczenia urlopowe)
umowy zlecenia
materiały biurowe, środki czystości, media, materiały do bieżących remontów, wyposażenie, paliwo
opłaty bankowe, opłaty pocztowe, śmieci, ochrona, monitoring, przeglądy techniczne, naprawy
bieżące, telefony, obsługa prawna, IOD, dzierżawa urządzeń, odśnieżanie
ubezpieczenia, opłaty z tyt. praw autorskich, szkolenia pracowników w tym BHP, delegacje, ryczałty,
inne opłaty
Podatki
Koszty działalności statutowej
Realizowane projekty PL-CZ „Beskidy na rowerze”, „Za woniom drzewa”

Kwota
1.071.610,02
726.843,43
35.000,00
99.780,45
16.595,55
34.607,25
186.675,78
98.505,05
57.458,76
2.127,00
940.118,36
6.886,26

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów w ramach poszczególnych rodzajów działalności
zrealizowanych w 2019 roku
Lp

Rodzaj działalności
działalność administracyjna
Działalność promocyjna
Działalność sportowa
Działalność kulturalna
Projekty unijne

1
2
3
4
5

Plan

Razem

1.085.000,00
150.000,00
200.000,00
500.000,00

Koszty wykonane
1.071.610,02
161.613,91
245.574,34
535.928,06
6.886,26

1.935.000,00

2.021.612,59

% wykonania
98,77
107,74
122,78
107,18
104,47

Większe wykonanie wydatków na realizacje zadań statutowych jest związane z realizacją projektów
unijnych.
III. Informacja o stanie mienia Gminy Brenna
I. Prawo własności i współwłasność
1. Nieruchomości
1.1. Grunty
Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna:
Powierzchnia gruntów
stanowiących własność Gminy
Brenna
Powierzchnia gruntów na dzień
sporządzenia ostatniej informacji o
stanie mienia (31.12.2018 roku)
Zmiany powierzchni gruntów
Powierzchnia gruntów na dzień
31.12.2019 roku

Wieś Górki Małe

10,5536 ha

Wieś Górki
Wielkie

Wieś Brenna

Miasto Bieruń

Ogółem

+0,0063 ha

37,4233 ha
+0,0182 ha

59,0054 ha
+1,3961 ha

4,6342 ha
0,0000 ha

111,6165 ha
+1,4206 ha

10,5599 ha

37,4415 ha

60,4015 ha

4,6342 ha

113,0371 ha

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy
Brenna za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku według podstawy nabycia:
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Podstawa zmiany powierzchni
gruntów stanowiących własność
Gminy Brenna
Grunt na które były wydane
decyzje komunalizacyjne z
podziałem na::
-inne:
-drogi:

Wieś Górki Małe

Drogi zakupione i przejęte
decyzjami:

Wieś Górki
Wielkie

Wieś Brenna

Miasto Bieruń

Gmina Brenna
ogółem

0,0000 ha
-0,0062 ha

0,0000 ha
-0,0397 ha

+0,5552 ha
+0,1425 ha

0,0000 ha
0,0000 ha

+0,5552 ha
+0,0966 ha

+0,0125 ha

+0,0579 ha

+0,9386 ha

0,0000 ha

+1,0090 ha

0,0000 ha

0,0000 ha

-0,0053 ha
-0,2349 ha

0,0000 ha

-0,0053 ha
-0,2349 ha

+0,0063 ha

+0,0182 ha

+1,3961 ha

0,0000 ha

+1,4206 ha

Inne grunty zakupione lub przejęte:
Tereny zabudowane:
Razem

Ogólna wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2019 roku:
Wieś Górki Małe

Wieś Górki Wielkie

316.195,41

2.739.063,53

Wartość gruntów stanowiących własność
Gminy Brenna

Wieś Brenna

Miasto Bieruń

3.617.491,86

556.104,00

Ogółem
7.228.854,80

1.2. Budynki
Zestawienie budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej
-Obiekty komunalne
Budynki użyteczności publicznej
Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia
Inne budynki:
garaże samochodowe
amfiteatr
budynek GOK-u (Beskidzki Dom Zielin "Przytulia")
punkty gastronomiczne
garaże w zabudowie szeregowej
warsztat
magazyn

-Ilość
-Górki Małe

-Ilość
-Górki Wielkie

-Ilość
-Brenna

-Ilość ogółem
-Gmina

0

0

1

Brenna
1

1

0

1

2

0
0
0
0
4
1
1

2
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0

3
1
1
1
4
1
1

0
0
0
0
0

3
1
1
1
1

0
0
0
0
0

3
1
1
1
1

Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka

-pawilony
-budynek portierni
-budynek oczyszczalni
-budynek po agregacie prądotwórczym
-garaże

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku nie nastąpiły zmiany w ilości budynków stanowiących
własność Urzędu Gminy w Brennej.
Zestawienie wartości netto budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2019
roku
-Obiekty komunalne
Budynki użyteczności publicznej
Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki
zdrowia
Inne budynki:
garaże samochodowe
amfiteatr
budynek GOK-u (Beskidzki Dom Zielin "Przytulia")
punkty gastronomiczne
garaże w zabudowie szeregowej
warsztat
magazyn
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka
pawilony
budynek portierni
budynek oczyszczalni
budynek po agregacie prądotwórczym
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-Górki Małe

-Górki Wielkie

-Brenna

-Ogółem
-Gmina Brenna

0

0

1.581.884,49

1.581.884,49

413.466,03

0

1.344.008,75

1.757.474,78

0
0
0
0
34.434,73
3.134,45
1.182,94

0
0
0
0
0
0
0

0
1.731.590,66
2.615.495,04
529.400,07
0
0
0

0
1.731.590,66
2.615.495,04
529.400,07
34.434,73
3.134,45
1.182,94

0
0
0
0

0
9.151,23
0
2.654,58

0
0
0
0

0
9.151,23
0
2.654,58
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garaże

0

0

0

0

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wzrosła wartość budynku Ośrodka Zdrowia
w Górkach Małych w związku z remontem pomieszczeń, wzrosła wartość budynku Ośrodka Zdrowia
w Brennej w związku z adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe oraz wzrosła wartość budynku Urzędu
Gminy w Brennej w związku z remontem biur.
Zestawienie budynków przekazanych w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych
-Obiekty komunalne
Budynki oświaty
Przedszkola
Szkoły
Sala gimnastyczna
Gospodarcze

-Ilość
-Górki Małe

-Ilość
-Górki Wielkie

0
0
0
0
0

-Ilość
-Brenna

3
1
1
1
0

-Ilość ogółem
-Gmina
Brenna
10
2
4
3
1

7
1
3
2
1

W okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku nie nastąpiła zmiana ilości budynków przekazanych
w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych.
1.3. Lokale mieszkalne
Zestawienie lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna
-Obiekty komunalne

Górki Wielkie ul. Żagana 5
Górki Wielkie ul. Żagana 3
Brenna ul. Górecka 46

-Ilość
-Górki Małe

-Ilość
-Górki

0
0
0

-Ilość
-Brenna

Wielkie
1
4
0

-Ilość
ogółem
-Gmina
Brenna
1
4
7

0
0
7

W okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku nie nastąpiły zmiany w ilości lokali stanowiących
własność Urzędu Gminy Brenna.
Zestawienie wartości netto lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2019
roku
-Obiekty komunalne
Górki Wielkie ul. Żagana 5
Górki Wielkie ul. Żagana 3
Brenna ul. Górecka 46

-Ilość
-Górki Małe

-Ilość
-Górki Wielkie
0
0
0

-Ilość
-Brenna

337.329,50
58.816,06
0

-Ilość ogółem
-Gmina Brenna

0
0
163.586,18

337.329,50
58.816,06
163.586,18

W okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku zwiększyła się wartość lokali w budynku przy ul.
Góreckiej 46 w związku z remontem lokalu nr 9.
1.4. Inne budynki
Zestawienie ilości oraz wartości innych budynków stanowiących własność Urzędy Gminy Brenna
-Obiekty komunalne
-Wiaty przystankowe
-Wiaty stadionowe
-Widownia amfiteatru
-Trybuny boiska sportowego
-Boisko „Orlik”

-Ilość w Gminie Brenna

-Wartość netto

26

40.259,66

2

12.071,18

1

319.128,88

1

62.590,85

1

1.325.026,30

W okresie 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku nie nastąpiły zmiany w ilości innych budynków
stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna.
2. Ruchomości
Zestawienie wartości ruchomości stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna:
-Obiekty komunalne
-Budowle (drogi, chodniki, odwodnienia, parkingi, mosty, oświetlenie, place zabaw, park turystyki)
-Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery, kserokopiarki, serwer, centrala telefoniczna)
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-Wartość netto
26.087.663,83
0,00
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0,00

-Maszyny urządzenia i aparaty specjalne (traktor – kosiarka)
-Urządzenia techniczne (zestaw nagłaśniający, syreny alarmowe, klimatyzator)
-Środki transportowe (ciągnik rolniczy + wóz asenizacyjny, samochód ratowniczo-gaśniczy, samochody osobowe)
-Wyposażenie placówek kulturalno – oświatowych

73.430,39
812.028,40
51.552,00

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku do użytku oddano: oświetlenie ul. Armii Krajowej i ul.
Osiedlowej w Brennej, siłownię zewnętrzną w Brennej przy ul. Leśnica, wodociąg w Brennej przy ul.
Góreckiej, Leśników i Wiązowej, wodociąg w Górkach, Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka),
kanalizację sanitarną w Górkach Wielkich - Szpotawice, Etap III. Przeprowadzono następujące remonty: ul.
Słoneczna, ul. Brzoskwiniowa, ul. Tartaczna, ul. Harcerska, ul. Olszyna w Górkach, ul. Jatny, ul. Zielona,
ul. Miodowa, ul. Malinowa, ul. Bukowa, ul. Barujec w Brennej. Ponadto zakupiono samochód osobowy
Renault Traffic Grand Passenger.
I. Inne prawa majątkowe
1. Udziały i akcje
Zestawienie posiadanych udziałów i akcji:
Rodzaj mienia komunalnego

Ilość udziałów, akcji

Wartość jednostkowa
udziałów, akcji

Łączna wartość udziałów,
akcji

Udziały Banku Spółdzielczego w Skoczowie
22

150,00

3.300,00

3

1.000,00

3.000,00

1

3,00

3,00

Udziały Spółki z o. o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Udziały Spółki Wodnej Brenna Chrobaczy Centrum

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości oraz wartości
posiadanych udziałów i akcji.
2. Ograniczone prawa rzeczowe
Zestawienie posiadanych ograniczonych praw rzeczowych
Wartość ograniczonych praw rzeczowych
Rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego
Hipoteki (ustanowione do należności podatkowych)

1 083.365,17

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku nastąpiło zwiększenie wartości ograniczonych praw
rzeczowych o 173.143,47 zł.
III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
Gmina Brenna w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku osiągnęła następujący wpływy
z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:
Źródło dochodu
Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku
Dywidendy

Wartość
7.373,23
335.432,21
181,50

IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok
1. Wykaz uchwał Rady Gminy Brenna oraz zarządzeń Wójta Gminy Brenna w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Brenna
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr III/29/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr IV/42/19 z dnia 6 lutego 2019 roku
- zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Brenna z dnia 21 lutego 2019 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr V/51/19 z dnia 21 marca 2019 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr VI/61/19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr VII/72/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku
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- uchwała Rady Gminy Brenna Nr VIII/83/19 z dnia 2 września 2019 roku
- zarządzenie Nr 201/2019 Wójta Gminy Brenna z dnia 20 września 2019 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/97/19 z dnia 14 października 2019 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XI/122/19 z dnia 28 listopada 2019 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XII/133/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku
2. Informacja o kwocie długu
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco;
Zobowiązanie
długoterminowe kredyty
długoterminowe pożyczki (WFOŚiGW)
długoterminowe kredyty na realizację programów, projektów lub zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
długoterminowe pożyczki na realizację programów, projektów lub zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

Kwota
22.142.815,00
8.040.678,46
1.400.000,00
806.500,80

Długoterminowy kredyt na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie: 1.400.000,00zł został zaciągnięty na
realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków INTERREG V
A Republika Czeska – Polska. Kredyt został zaciągnięty wyłącznie na wartość zrealizowanych wydatków
podlegających refundacji. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31 grudnia 2018 roku. Spłata zgodnie
z zapisami zarządzenia o zaciągnięciu kredytu nastąpi z uzyskanych dotacji. Finansowaniem w tym zakresie
nie objęto środków na wkład własny w realizację projektu.
Długoterminowa pożyczka na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie: 806.500,80zł została zaciągnięta na
realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III”
współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pożyczka została zaciągnięta
wyłącznie na wartość zrealizowanych wydatków podlegających refundacji. Zakończenie realizacji projektu
nastąpi 31 marca 2020 roku. Spłata zgodnie z zapisami zarządzenia o zaciągnięciu pożyczki nastąpi
z uzyskanych dotacji. Finansowaniem w tym zakresie nie objęto środków na wkład własny w realizację
projektu.
Do dnia 31.12.2018 roku Gmina Brenna nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.
3. Informacja o kwocie przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego
długoterminowe przychody budżetu
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których
rozchody budżetu

9.204.605,54
806.500,80
2.935.405,00

.
4. Inne informacje
W 2019 roku prowadzono bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy. Szczególną uwagę
poświęcono osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. W 2019 roku realizowano szereg
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poniesione wydatki będą refundowane w roku
2020. Ponadto ograniczono kwotę zaciąganych zobowiązań dłużnych
Wartości zaplanowane
Kwota długu
Wartość wyłączeń
Kwota długu po wyłączeniach
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

34.542.552,78
806.500,80
33.736.051,98
13.339.574,81
4.917.815,75

Wartości wykonane
32,389.994,25
2.206.500,80
30.183.493,45
9.204.605,54
2.935.405,00

W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 oraz etap III zadanie
2” na 2020 rok, a także sfinansowaniem realizowanych zadań refundowanych następnie ze środków
europejskich z dochodów własnych nie zaciągnięto planowanej wysokości przychodów, co wpłynęło na
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zmniejszenie kwoty długu w stosunku do wartości planowanych. Mniejsza realizacja rozchodów wynika
z opóźnień w otrzymywaniu refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich. Zgodnie
z zarządzeniami spłaty zobowiązań w tym zakresie miały pochodzić z uzyskanej refundacji i podlegać
wyłączeniu, o którym mowa wyżej.
Istotne znaczenie ma również fakt, iż planowany deficyt w kwocie: 8.966.759,06zl nie został osiągnięty.
Deficyt za 2019 rok zamknął się kwotą: 5.751.926,77zł przy wykonanych wydatkach inwestycyjnych
zwiększających majątek gminy w kwocie: 13.237.163,53zł. W roku 2020 podejmowane będą kolejne
działania mające na celu poprawę dopuszczalnych wskaźników zadłużenia. W pierwszym kwartale
2020 roku Rada Gminy Brenna na wniosek Wójta Gminy Brenna podjęła 2 uchwały dotyczące zbycia
majątku gminy, który uznany jest za zbędny. Ponadto prowadzona jest bieżąca analiza ponoszonych
wydatków bieżących w celu ich ograniczenia. Analizowane są również planowane do wykonania inwestycje
pod kątem możliwości finansowych. W niektórych wypadkach ze względu na wielkość koniecznych do
poniesienia wydatków odstąpiono od ich realizacji, bądź zmniejszono zakres inwestycji. Działania te zostały
opisane w niniejszym sprawozdaniu w części dotyczącej realizacji inwestycji i stopnia zaawansowania
realizacji programów wieloletnich. W przypadku zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych
przedsięwzięcia są realizowane wyłącznie po zapewnieniu otrzymania pełnej wnioskowanej kwoty
dofinansowania, co zostało omówione również w sprawozdaniu jak wyżej.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wydatki bieżące
Okres realizacji
L.p.

Łączne nakłady
finansowe

Nazwa i cel

1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9

Dobry start w edukację! - Wyrównywanie
szans edukacyjnych oraz rozwijanie
zdolności
Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa
kulturalnego i przyrodniczego obszarów
pogranicza
Brenna Piseczna partnerstwo w działaniu Pogłębienie dotychczasowej współpracy
transgranicznej

Limit 2019

Poniesione
wydatki w roku
2019

Od

Do

2018

2019

364 140,00

195 628,00

172.690,58

2016

2021

311 697,37

26 000,00

0,00

2019

2020

91 500,00

73 000,00

55.948,15

1.1.1.7 Dobry start w edukację! - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zdolności
W dniu 22 czerwca 2018 r. Gmina Brenna podpisała umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa
Śląskiego w Katowicach na zadanie pn. „Dobry start w edukację!”. Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu zaplanowano od 1 marca 2018r.
do 31 sierpnia 2019r. Całkowita wartość projektu wynosi 392.415,00 zł, a dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego: 333.552,75 zł. Celem projektu było: zwiększenie dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Subregionie Południowym Województwa Śląskiego poprzez
utworzenie od 01.03.2018r. do 31.08.2019r., na terenie Gminy Brenna, 25 miejsc wychowania
przedszkolnego dla dzieci 3-6 letnich, doposażenie placówki oświatowej w niezbędne pomoce dydaktyczne
i wyposażenie placu zabaw oraz realizacja zajęć dodatkowych dla 45 dzieci, a także doskonalenie
umiejętności 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zakres projektu obejmował utworzenie 1 nowego
oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej (ul.
Górecka 224) oraz zapewnienie przez 12 miesięcy jego bieżącego funkcjonowania. Zrealizowano zajęcia
dodatkowe dla 45 dzieci niwelujące występujące dysfunkcje rozwojowe, zrealizowano zajęcia z dogoterapii
oraz arteterapii. Ponadto wsparciem objęto 6 nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w różnorodnych
szkoleniach, w tym również z zakresu pedagogiki specjalnej. W ramach projektu zrealizowano również
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowotworzonego oddziału przedszkolnego oraz stworzono
plac zabaw. W ramach projektu zatrudniono 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 1 woźną
oddziałową. Projekt został w pełni zrealizowany i rozliczony.
I. Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza
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1.1.1.9 Brenna Piseczna partnerstwo w działaniu - Pogłębienie dotychczasowej współpracy
transgranicznej
Gmina Brenna wraz z Gminą Písečná realizuje projekt „Brenna Písečná – partnerstwo w działaniu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A
Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk
Cieszyński - Těšínské Slezsko. Głównym celem projektu jest pogłębienie dotychczasowej współpracy
pomiędzy Gminą Brenna a Gminą Písečná oraz nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń oraz
dobrych praktyk pomiędzy jednostkami OSP z obu Gmin. Cel ten możliwy będzie do osiągnięcia dzięki
wymianie doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji wspólnych działań, przede
wszystkim ćwiczeń i zawodów strażackich dla strażaków i mieszkańców po obu stronach granicy.
Wspólne ćwiczenia i zawody strażackie pozwolą na integrację nie tylko samych strażaków, ale także
mieszkańców obu Gmin, co w konsekwencji wpłynie na umocnienie kontaktów oraz zwiększenie
intensywności współpracy między instytucjami na pograniczu polsko-czeskim. Realizacja projektu
zaplanowana jest na lata 2019 – 2020 i przebiega w zakresie zadań bieżących zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
Wydatki majątkowe
Okres realizacji
L.p.

1.1.2.6

1.1.2.10

1.1.2.17

1.1.2.18

1.1.2.21

1.1.2.22

1.1.2.23

Łączne nakłady
finansowe

Nazwa i cel

Rozbudowa sieci wodociągowej na
terenie Gminy Brenna - Poprawa
jakości wody
Za wonią drzewa - rozwój
dziedzictwa kulturalnego i
przyrodniczego obszarów
pogranicza
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Górkach Wielkich (Szpotawice)
etap III - Poprawa jakości wód
gruntowych
Budowa obiektów małej
architektury w Brennej Leśnicy Poprawa jakości życia
mieszkańców
Termomodernizacja budynku
położonego w Brennej przy ul.
Wyzwolenia 34 - Ograniczenie
niskiej emisji
Przebudowa ul. Stary Dwór i
Skoczowskiej w Górkach Wielkich
wraz z budową chodnika - Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Rowerem przez Beskidy etap 1 ograniczenie niskiej emisji

Limit 2019

Poniesione
wydatki w roku
2019

Od

Do

2014

2019

10 672 981,37

6 925 500,00

5.899.383,25

2017

2020

893 313,00

140 000,00

0,00

2018

2019

3 145 500,00

3 144 000,00

3.121.175,85

2018

2020

431 290,29

70 712,29

24.600,00

2018

2022

92 859,50

0,00

0,00

2015

2021

3 750 667,00

200 000,00
1.722,00

2019

2022

536 000,00

0,00

0,00

1.1.2.6 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości wody
Inwestycja ta obejmowała dwa zadania inwestycyjne:
- zadanie 1 Budowa wodociągu w Brennej Leśnicy,
W ramach zadania nr 1 do sieci wodociągowej podłączono 31 budynków. Wybudowano sieć
wodociągową z przyłączami o łącznej długości 4022,02mb. Źródłem zasilania dla realizowanej sieci był
istniejący wodociąg PE 110mm zlokalizowany w rejonie Ośrodka Zdrowia w Brennej Leśnicy. Zakres
rzeczowy inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE HD 100 SRD11,
SDR17 o średnicy PE 110mm o długości 2.943,20 mb., PE 90mm o długości 434,18mb., PE 50mm
o długości 102,60mb., PE 40mm o długości 25,14mb. Ponadto wykonano przyłącza wodociągowe do
budynków PE-40-63mm o łącznej długości 516,90 mb. Inwestycja obejmowała również budowę
hydroforni ze zbiornikiem wody o pojemności V=20m3 jako obiektu w konstrukcji żelbetowej obsypanej
ziemią. W ramach inwestycji zostały odtworzone nawierzchnie asfaltowe po śladzie prowadzonej sieci
wodociągowej. Roboty zostały wykonane w okresie od 06.02.2018 r do 30.11.2018 roku.
- zadanie 2 Budowa wodociągu w Górkach Wielkich, Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka).
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W ramach zadania nr 2 realizowana jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków,
hydroforni wraz ze zbiornikami wody w Górkach Wielkich (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka) oraz
budowa dwóch zjazdów z dróg gminnych ul. Pod Zebrzydkę i ul. Olszyna. Źródłem zasilania dla
rozbudowanej sieci będzie istniejący wodociąg PE 140mm w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul.
Bielskiej w Górkach Wielkich. W ramach zadania planuje się wykonać sieć wodociągową z przyłączami
o łącznej długości 15723 m. Do sieci wodociągowej zostanie przyłączonych 236 budynków. Roboty
budowlane rozpoczęto w dniu 12.03.2018 roku, zaś w listopadzie 2019 roku dokonano odbioru
końcowego inwestycji.
Inwestycja została całkowicie zrealizowana i rozliczona w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci
wodociągowej w Gminie Brenna” przy współfinansowaniu Regionalnego programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.
1.1.2.10 Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza
Gmina posiada przygotowana dokumentację projektowo-kosztorysową. W IV kwartale 2019 roku
otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków INTERREG V A Słowacja – Polska
w związku z czym realizacja inwestycji rozpocznie się w 2020 roku. W I kwartale 2020 roku zostali
wyłonieni wykonawcy części inwestycyjnej projektu.
1.1.2.17 Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III - Poprawa jakości
wód gruntowych
Zakres inwestycji obejmował zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami i przykanalikami do budynków oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie
prowadzonych robót budowlanych w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjnym PVC Dz 200mm o długości 4258,5 mb., PCW Dz 160mm długości 432,1 mb.
oraz przyłącza do budynków PCW 160 mm o długości 1021,7 mb. wraz z przykanalikami do budynków
PCW 160 mm o długości 213,1 mb. W ramach inwestycji zostały również odtworzone nawierzchnie
asfaltowe i nawierzchnie z kamienia łamanego po śladzie prowadzonej sieci kanalizacyjnej. W ramach
inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami i przykanalikami do budynków o łącznej
długości 5925,4 mb. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 86 budynków zlokalizowanych przy ulicy
Stromej, Sowiej, Żurawiej, Kruczej, Jaskółczej, Drozdów, Zacisze oraz części ulicy Szpotawickiej
w Górkach Wielkich. W listopadzie 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych
z budową kanalizacji. Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od 03.06.2019 r do 22.11.2019
roku. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach
Wielkich (Szpotawice) – etap III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i oszczędzaniem energii” na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Po zakończeniu
inwestycji sporządzono rozliczenie projektu.
1.1.2.18 Budowa obiektów małej architektury w Brennej Leśnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców
W 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej
tego zadania. Projekt ten został złożony wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jego realizacja nastąpi w 2020 roku w przypadku uzyskania pozytywnej
oceny wniosku i uzyskaniu dotacji.
1.1.2.21 Termomodernizacja budynku położonego w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34 - Ograniczenie
niskiej emisji
W 2018 roku sporządzono dokumentację projektową, a także złożono wniosek o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wniosek ten uzyskał
pozytywną ocenę, jednakże znalazł się na liście rezerwowej. W związku poszukiwaniem nowych
lokalizacji na stworzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów na terenie gminy Wójt Gminy przedłoży
wniosek o wykreślenie tej inwestycji z wykazy przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy
finansowej.
1.1.2.22 Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowskiej w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
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Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności do obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych
w miejscowości Górki Wielkie poprzez przebudowę drogi nr 633077 S (ul. Skoczowska i ul. Stary
Dwór), co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, wpłynie na rozwój gospodarczy oraz
wzmocni atrakcyjność inwestycyjną miejscowości. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2019 roku
ponownie zaktualizowano opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie
inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich”. W I
kwartale przeprowadzono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.
1.1.2.23 Rowerem przez Beskidy etap 1 - ograniczenie niskiej emisji
W 2019 roku opracowano dokumentację wniosku o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych na
terenie gminy Brenna, która została złożona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego. W chwili obecnej wniosek nie został jeszcze rozpatrzony realizacja inwestycji
w latach kolejnych uzależniona jest od otrzymania wnioskowanego dofinansowania. W przeciwnym
wypadku projekt nie będzie realizowany.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
Wydatki bieżące
Okres realizacji
L.p.

1.3.1.3

Nazwa i cel

Zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego - Kształtowanie ładu
przestrzennego

Od

Do

2011

2021

Łączne
nakłady
finansowe

559 000,00

Poniesione
wydatki w
roku 2019

Limit 2019

100 000,00

87.102,35

1.3.1.3 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego
W 2019 roku poniesiono wydatki na opracowywanie dokumentów związanych ze zmianami planów
zagospodarowania przestrzennego: dla miejscowości Górki Wielkie i Górki Małe, obszaru przy ul. Leśnica
w Brennej, przy ul. Góreckiej Brenna Pinkas, obszaru zbiornika Polczany. W przypadku zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Leśnica w Brennej Rada Gminy Brenna podjęła
uchwałę uchylającą przystąpienie do zmian w planie, dlatego też odstąpiono od dalszych prac w tym
zakresie. Uchwalono natomiast zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul.
Góreckiej w Brennej Pinkas. Uchwalenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Górki Wielkie, Górki Małe, rejonu góry Kotarz w Brennej nastąpi w 2020 roku. Natomiast uchwalenie
zmian planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Brennej Spalonej i Brennej Pinkas przewiduje się
na 2021 rok
Wydatki majątkowe
Okres realizacji
L.p.

1.3.2.1
1.3.2.4

1.3.2.9

1.3.2.13

Łączne nakłady
finansowe

Nazwa i cel

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.
Jatny w Brennej - poprawa bezpieczeństwa
drogowego
Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej wraz z
odwodnieniem na odcinku około 780 metrów Poprawa bezpieczeństwa drogowego
Wykonanie nowych punktów oświetlenia na
terenie Gminy Brenna - poprawa
bezpieczeństwa na terenie Gminy - Poprawa
bezpieczeństwa na terenie gminy Brenna
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami domowymi w Górkach Wielkich
oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 i Etap
III zadanie 2 - Poprawa jakości wód
gruntowych
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Limit 2019

Poniesione
wydatki w roku
2019

Od

Do

2015

2019

424 708,87

410 000,00

7.380,00

2016

2021

456 220,00

119 000,00

0,00

2018

2021

450 000,00

200 000,00
121.124,11

2015

2020

5 787 500,00

177 500,00

8.979,00
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1.3.2.14

1.3.2.16

1.3.2.19
1.3.2.20
1.3.2.21
1.3.2.22
1.3.2.23
1.3.2.24
1.3.2.26
1.3.2.27

1.3.2.28

1.3.2.29

1.3.2.30

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej
Kormany - Leśników - Poprawa jakości wód
gruntowych
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami do budynków w Brennej w rejonie
ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej Poprawa jakości wód gruntowych
Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędy
Gminy w Brennej - Poprawa funkcjonalności
pomieszczeń w budynku administracyjnym
Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z
budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa
na drogach
Modernizacja ul. Barujec w Brennej - Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Modernizacja ul. Harcerskiej w Górkach
Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
Modernizacja ul. Jatny w Brennej - Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Modernizacja ul. Słonecznej w Górkach
Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
Adaptacja poddasza w budynku położonym w
Brennej przy ul. Leśnica 8 na mieszkanie Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy
Budowa wodociągu wraz z przyłączami
domowymi przy ul. Leśników i Wiązowej w
Brennej - Poprawa jakości wody
Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach
Wielkich w rejonie ulicy Bielskiej i
Szpotawickiej - Poprawa jakości wód
gruntowych
Modernizacja pokrycia dachu na budynku
Ośrodka Zdrowia położonego w Górkach
Małych ul. Zalesie 3 - Modernizacja
budynków komunalnych
Rozbudowa parkingu przy ul. ks Juroszka w
Brennej - Zabezpieczenie miejsc
parkingowych

2018

2023

2 060 000,00

160 000,00

2017

2020

648 000,00

50 000,00

114.367,50

0,00
2018

2021

627 380,00

320 000,00

319.563,79

2015

2022

1 027 380,00

150 000,00

0,00

2018

2019

62 576,07

62 000,00

2018

2019

78 586,08

78 000,00

2018

2019

158 000,00

158 000,00

2018

2019

968 210,00

955 000,00

939.264,16

2018

2019

197 995,00

190 000,00

184.846,08

2015

2019

931 669,69

371 000,00

367.598,30

2019

2020

35 000,00

0,00

0,00

2019

2020

176 845,00

1 845,00

1.845,00

2019

2021

262 300,00

12 300,00

12.300,00

60.920,20
77.214,57
151.961,38

1.3.2.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jatny w Brennej - poprawa bezpieczeństwa
drogowego
Zakres prac związanych z przeprowadzoną inwestycją obejmował modernizację odcinka drogi o długości
około 106 m wraz remontem chodnika, zjazdów oraz miejsc postojowych, rozbiórkę istniejącego fragmentu
sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do studni chłonnej oraz wykonanie w jego miejsce nowej sieci
kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, wykonanie wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej do
potoku Jatny, umocnienie dna i skarp potoku Jatny w miejscu projektowanego wylotu, przegłębienie
istniejącej sieci gazowej i wymiana rur. Roboty wykonano w okresie od 28.08.2019 roku do 08.11.2019
roku, a w listopadzie 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z remontem drogi gminnej
ul. Jatny w Brennej. Inwestycja została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej i została w pełni
zrealizowana.
1.3.2.4 Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej wraz z odwodnieniem na odcinku około 780 metrów Poprawa bezpieczeństwa drogowego
W 2019 roku kontynuowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
przebudowy ulicy Jaworowej w Brennej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z2017r. poz.1496
z późn. zm.). Jednakże ze względu na trudności związane z odprowadzeniem wód opadowych w 2020 roku
podjęta zostanie decyzja co do dalszych losów tej inwestycji. Podjęta decyzja będzie miała odzwierciedlenie
w zmianach wieloletniej prognozy finansowej.
1.3.2.9 Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Brenna - poprawa bezpieczeństwa na
terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brenna
W 2019 roku poniesiono wydatki związane z budową oświetlenia przy ul. Bukowej, Sportowej,
Góreckiej/Snowaniec, Osiedlowej, Armii Krajowej w Brennej oraz Bielskiej w Górkach Wielkich.
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W związku z znacznymi opóźnieniami w opracowaniu projektów i dokumentacji technicznej realizacja
kolejnych inwestycji nastąpi w roku 2020.
1.3.2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach
Małych Etap II zadanie 6 i Etap III zadanie 2 - Poprawa jakości wód gruntowych
W 2019 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę inwestycji. Rozpoczęto
prowadzenie prac, jednakże na wniosek wykonawcy harmonogram realizacji inwestycji uległ zmianie.
Ponoszenie wydatków z tego tytułu rozpocznie się w 2020 roku. Powyższe zmiany zostały zapisane
w obecnie obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej. Realizacja zadania finansowana jest ze
środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Katowicach. Pożyczka ta została zaciągnięta w roku 2019, natomiast wypłata poszczególnych transz
będzie następowała w roku 2020.
1.3.2.14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - Poprawa jakości wód
gruntowych
W 2019 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej
inwestycji. Po otrzymaniu prawomocnej dokumentacji prowadzone będą prace związane z poszukiwaniem
środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji. Realizacja inwestycji prowadzone będzie w kolejnych
latach w zależności od możliwości finansowych gminy.
1.3.2.16 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie
ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej - Poprawa jakości wód gruntowych
W 2019 roku wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 42,4 m zgodnie z projektem
budowlanym. Inwestycja ta jest zadaniem wieloletnim, które będzie kontynuowane w roku 2020 zgodnie
z zapisami w wieloletniej prognozie finansowej. Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie
tego zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
1.3.2.19 Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędy Gminy w Brennej - Poprawa funkcjonalności
pomieszczeń w budynku administracyjnym
W dniu 30.10.2018 roku rozpoczęto prace budowlane obejmujące modernizację części pomieszczeń na
poziomie parteru oraz części pomieszczeń na poziomie drugiego piętra w budynku Urzędu Gminy Brenna
oraz wykonanie napisów informacyjnych na frontowej elewacji budynku. Zakres rzeczowy to: roboty
rozbiórkowe i demontaże w zakresie robót elektrycznych i robót sanitarnych oraz elementów budowlanych
(ścianek, okładzin poziomych i pionowych), roboty ogólnobudowlane (murowanie ścianek, wykonywanie
okładzin poziomych i pionowych, montaż stolarki, wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, roboty
malarskie), zakup i montaż elementów wyposażenia pomieszczeń wraz z wykonaniem napisów
informacyjnych na frontowej elewacji budynku, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o.
i wentylacyjnej w remontowanych pomieszczeniach, wykonanie instalacji elektrycznych i komputerowych
w remontowanych pomieszczeniach. Zadanie zostało zrealizowane w dniu 30.04.2019 roku. Podjęcie
kolejnych etapów prac związanych z modernizacja budynku urzędu gminy zapisanych w wieloletniej
prognozie finansowej uzależnione będzie od możliwości finansowych.
1.3.2.20 Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na
drogach
W dniu 6 czerwca 2019 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej inwestycji. Zgodnie z umową zakończenie prac projektowych nastąpi w 2020 rok. Inwestycja
ta została zaplanowana do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej w latach kolejnych. Planowane jest
również uzyskanie dofinansowania na jej realizację.
1.3.2.21 Modernizacja ul. Barujec w Brennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Modernizacja fragmentu drogi o długości 138 metrów polegał na: ścinaniu i profilowaniu podłoża,
skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo, wyrównaniu istniejącej nawierzchni
kruszywem łamanym, wykonaniu nawierzchni wiążącej z asfaltobetonu oraz nawierzchni ścieralnej
z asfaltobetonu, wykonaniu zjazdów na posesje, ścinaniu, profilowaniu i utwardzaniu poboczy mieszanką
kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Roboty zostały wykonane
w okresie od 04.03.2019 roku do 12.04.2019 roku, a odbiór końcowy został przeprowadzony w kwietniu
2019 roku. Przedsięwzięcie zostało w pełni zrealizowane.
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1.3.2.22 Modernizacja ul. Harcerskiej w Górkach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
Modernizacja fragmentu drogi gminnej o długości 83mb polegała na: rozebraniu nawierzchni z klinkieru,
krawężników i obrzeży, ścinaniu i profilowaniu podłoża na całej powierzchni, stabilizacji istniejącej
podbudowy cementem lub płynami stabilizującymi, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową między
warstwowo, wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, wykonaniu nawierzchni wiążącej
i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu. Roboty zostały wykonane w okresie od 04.03.2019 roku do
03.06.2019 roku, a ich odbiór nastąpił w miesiącu czerwcu 2019 roku. Przedsięwzięcie zostało w pełni
zrealizowane.
1.3.2.23 Modernizacja ul. Jatny w Brennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Modernizacja ta polegała na: czyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsja asfaltową,
uzupełnieniu braków w nawierzchni masą asfaltową, ścinaniu i profilowaniu poboczy na całej długości
drogi, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, wykonaniu nawierzchni wiążącej z asfaltobetonu
i nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu, wymianie zniszczonego odwodnienia liniowego na całym
remontowanym odcinku drogi, profilowaniu poboczy wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją
i grysami, montaż barier energochłonnych na odcinku 40 metrów. Odcinek drogi objęty inwestycją to
180 metrów i został zrealizowany w okresie od 04.03.2019 roku do 23.05.2019 roku. W maju 2019 roku
dokonano odbioru końcowego robót. Przedsięwzięcie zostało w pełni zrealizowane.
1.3.2.24 Modernizacja ul. Słonecznej w Górkach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Modernizacja fragmentu drogi gminnej o długości około 394 metrów polegająca na przebudowie ul.
Słonecznej wraz z przebudową obustronnych poboczy, zjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami
o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Nowy Świat, odwodnienia drogi
poprzez przebudowę istniejących rowów przydrożnych wraz z odprowadzeniem wody do istniejącego cieku
wodne, odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Nowy Świat, słupa linii napowietrznej nN przy
skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Nowy Świat oraz przebudowę 3 odcinków linii kablowych nN, kolidujących
z przebudową ulicy Słonecznej w Górkach Wielkich, istniejącego gazociągu średniego ciśnienia, wykonaniu
przyłączy punktowych ciągów drenarskich melioracyjnych do zbieracza oraz ich odprowadzenie do rowu
melioracyjnego, przesunięciu skrzynki elektroenergetycznej w kierunku posesji nr 21 i 23 na ul. Słonecznej,
montażu bariery energochłonnej na odcinku zbliżenia rowu przydrożnego. Modernizacja wykonywana była
w okresie od 25.04.2019 roku do 30.09.2019 roku, a odbioru dokonano w miesiącu październiku 2019 roku.
Przedsięwzięcie zostało w pełni zrealizowane.
1.3.2.26 Adaptacja poddasza w budynku położonym w Brennej przy ul. Leśnica 8 na mieszkanie Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy
W dniu 31.10.2018 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji
w istniejącym budynku usługowo – mieszkalnym, zlokalizowanym na działce nr 1750/12 w Brennej, przy
ulicy Leśnica 8. Inwestycja ta obejmuje również wykonanie robót budowlanych - wykończeniowych w w/w
budynku na poziomie II piętra (pomieszczenia GOPS). Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji to:
wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne,
rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej i istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakup
i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego oraz wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej,
wykonanie instalacji elektrycznej w adaptowanej części poddasza oraz wykonanie podziału istniejącego
pomieszczenia GOPS ściankami działowymi wraz z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Roboty wykonane zostały w okresie od 31.10.2018 r. do 26.02.2019 r. Przedsięwzięcie zostało w pełni
zrealizowane.
1.3.2.27 Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej Poprawa jakości wody
W ramach zadania do sieci wodociągowej podłączono 56 nieruchomości. Wybudowano sieć
wodociągową z przyłączami o łącznej długości 3.957mb. Źródłem zasilania dla realizowanej sieci był
istniejący wodociąg PE 110mm zlokalizowany w rejonie ul. Góreckiej w Brennej. Zakres rzeczowy
inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE o średnicy PE 160mm o długości
999,0 mb., PE 90mm o długości 600,0mb., PE 63mm o długości 787,0mb., PE 40mm o długości 174,5mb.
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Ponadto wykonano przyłącza wodociągowe do budynków PE 40mm o łącznej długości 1396,5mb. (w tym
przyłącza o długości 1237,5mb. + 159,0mb. odcinki od ściany zewnętrznej budynku do wodomierza, liczone
3 mb na każdy budynek). Inwestycja obejmowała również budowę komory wodomierzowej wyposażonej
w system monitorujący pracę sieci wodociągowej. W ramach inwestycji zostały odtworzone nawierzchnie
asfaltowe po śladzie prowadzonej sieci wodociągowej. Roboty zostały wykonane w okresie od 17.04.2018 r
do 22.02.2019 roku. W związku z opóźnieniami w dostarczeniu prawidłowej dokumentacji inwestycji
(odbiorów) ostatnia faktura została wystawiona i złożona do rozliczenia w roku 2020, a wykonawca został
obciążony karami umownymi za nieterminowe zakończenie inwestycji. Przedsięwzięcie zostało w pełni
zrealizowane.
1.3.2.28 Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich w rejonie ulicy Bielskiej i Szpotawickiej Poprawa jakości wód gruntowych
W 2019 roku zlecono sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej tej inwestycji. Ze względu
na niewielką wartość zadanie zostało zapisane w wieloletniej prognozie finansowej do realizacji w roku
2020.
1.3.2.29 Modernizacja pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia położonego w Górkach Małych ul.
Zalesie 3 - Modernizacja budynków komunalnych
W 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową związanej z modernizacją pokrycia
dachu na budynku położonym w Górkach Małych ul. Zalesie 3. Bezskutecznie przeprowadzono procedurę
przetargową w celu realizacji inwestycji. W związku z czym zadanie zostało zapisane w wieloletniej
prognozie finansowej do realizacji w roku 2020.
1.3.2.30 Rozbudowa parkingu przy ul. ks. Juroszka w Brennej - Zabezpieczenie miejsc parkingowych
W 2019 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową tej inwestycji. Zgodnie z wieloletnią
prognozą finansową przedsięwzięcie to zostało zapisane do realizacji w latach kolejnych w zależności od
możliwości finansowych gminy

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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