
Budżet Gminy Brenna na 2020 rok



Układ Tytuł i zawartość z listą

• Tutaj dodaj pierwszy punktor

• Tutaj dodaj drugi punktor

• Tutaj dodaj trzeci punktor



Wzrost wydatków na oświatę w latach 2018 -
2020
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Wydatki bieżące na oświatę finansowane z dochodów własnych



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych  
finansowane z dochodów bieżących gminy wciągu dwóch lat wzrosły 
o: 5.400.844,87zł

2018 2019 2020

Dochody bieżące związane z realizacja 

zadań oświatowych
13.108.070,76 13.370.904,70 12.729.025,50

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań 

oświatowych
17.747.067,32 21.352.672,78 22.768.866,93

Różnica finansowana z dochodów 

własnych gminy
4.638.996,56 7.981.768,08 10.039.841,43



Skąd się biorą pieniądze w budżecie?

Dochody bieżące i majątkowe

dochody bieżące dochody majątkowe



Planowane dochody budżetu gminy na 2020 
rok wynoszą: 62.890.632,50zł
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Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok



Dochody budżetu gminy

• Dotacje z budżetu państwa 
(m.in.: pomoc społeczna, 
rodzina 500+, oświata): 
19.438.232,00zł (30,91%);



Dochody budżetu gminy

• Udziały w podatkach 
dochodowych (PIT, CIT): 
12.439.972,00zł (19,78%);

• Podatki i opłaty lokalne (m.in.: 
podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny, od środków 
transportowych): 
12.178.360,00zł (19,37%);



Dochody budżetu gminy

• Subwencje z budżetu państwa: 
11.109.220,00zł (17,66%);



Dochody budżetu gminy

• Dochody różne (m.in zwroty 
podatku Vat) : 3.905.562,00zł 
(6,21%);

• Wpływy związane z 
zarządzanym mieniem (m.in.: 
opłaty z najmu, dzierżawy, 
użytkowania wieczystego, 
odpłatnego zbycia mienia): 
1.309.800,00zł (2,08%);



Dochody budżetu gminy

• Dotacje z budżetu Unii 
Europejskiej: 1.299.622,00zł 
(2,07%);



Dochody budżetu gminy

• Opłaty wnoszone w 
placówkach oświatowych: 
1.209.864,50zł ( 1,92%).



Na co przeznaczamy gminne pieniądze?

Wydatki bieżace i majątkowe

wydatki bieżące wydatki majątkowe - inwestycje



Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok 
wynoszą: 70.861.192,21zł
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Wydatki budżetu gminy

• Oświata i wychowanie (m.in.: 
funkcjonowanie przedszkoli, 
szkół podstawowych, stołówek 
szkolnych i przedszkolnych: 
22.779.866,93zł (32,15%);



Wydatki budżetu gminy

• Pomoc społeczna (m. in.: 
świadczenia z pomocy 
społecznej, program Rodzina 
500+, fundusz alimentacyjny): 
21.344.680,00zł (30,12%);



Wydatki budżetu gminy

• Budowa infrastruktury 
wodociągowej i sanitacyjnej na 
terenie gminy: 6.762.900,00zł 
(9,54%) ;



Wydatki budżetu gminy

• Transport i łączność (m.in.: 
drogi powiatowe i 
gminne):5.688.600,00zł 
(8,03%);



Wydatki budżetu gminy

• Administracja publiczna (m.in.: 
funkcjonowanie urzędu gminy, 
rady gminy): 4.265.347,00zł 
(6,02%);



Wydatki budżetu gminy

• Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska (m.in.: 
system gospodarki odpadami 
komunalnymi, Program 
Gospodarki Niskoemisyjnej, 
oświetlenie dróg gminnych, 
pielęgnacja pomników 
przyrody): 4.071.318,28zł 
(5,75%);



Wydatki budżetu gminy

• Kultura i ochrona dziedzictwa 
kulturalnego (m.in.: organizacja 
imprez sportowych, 
kulturalnych, promocja gminy, 
biblioteki): 2.292.638,00zł 
(3,24%);

• Turystyka (m.in. inwestycje 
związane ze wzrostem 
atrakcyjności gminy): 
1.164.992,00zł (1,64%);



Wydatki budżetu gminy

• Obsługa długu (m.in. odsetki 
od zaciąganych 
zobowiązań):790.000zł 
(1,11%);



Wydatki budżetu gminy

• Gospodarka mieszkaniowa 
(m.in. gospodarka gruntami i 
nieruchomościami): 
406.000,00zł (0,57%) ;



Wydatki budżetu gminy

• Obrona narodowa i 
bezpieczeństwo publiczne oraz 
ochrona przeciwpożarowa: 
336.100,00zł (0,47%);



Wydatki budżetu gminy

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
i narkomanii: 300.000zł
(0,42%);



Wydatki budżetu gminy

• Rezerwy ogólne i na 
zarządzanie kryzysowe: 
252.000zł (0,36%);



Wydatki budżetu gminy

• Kultura fizyczna i sport (m.in.: 
dotacje dla klubów 
sportowych, stypendia): 
236.500,00zł (0,33%);



Wydatki budżetu gminy

• Plany zagospodarowania 
przestrzennego: 170.250,00zł 
(0,25%).



Na inwestycje gminne w 2020 roku przeznaczamy 
13.177.000,00zł, co stanowi 18,60% budżetu
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Wydatki inwestycyjne w 2020 roku

Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i 
sanitacyjnej: 6.395.000,00zł:

• budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich 
oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 oraz etap 
III zadanie 2;

• budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany
- Leśników (dokumentacja techniczna);

• rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej w 
rejonie ulicy Jatny, Józefa Madzi i  Słonecznej;

• rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach 
Wielkich w rejonie ulicy Bielskiej i Szpotawickiej;

• wykup urządzeń przesyłowych sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych;

• dotacje celowe na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Brenna.



Wydatki inwestycyjne w 2020 roku

Modernizacja dróg gminnych: 4.640.000,00zł:

• przebudowa ul. Hołcyna w Brennej 
(dokumentacja techniczna przebudowy drogi 
oraz budowy chodnika);

• modernizacja mostu w ciągu ul. Lachy Dolne 
w Brennej;

• modernizacja przejazdu w bród przez rzekę 
Brennicę ul. Kormany w Brennej;

• modernizacja ul. Sportowej w Gorkach 
Wielkich (dokumentacja techniczna);

• przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary 
Dwór w Górkach Wielkich wraz z budową 
chodnika;

• dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego.



Wydatki inwestycyjne w 2020 roku

Turystyka: 1.307.000,00zł:

• budowa obiektów małej architektury –
tężni solankowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Brennej Leśnicy;

• realizacja projektu „Rowerem przez 
Beskidy” – tworzenie tras rowerowych 
;

• zakup przenośnych magazynów jako 
zaplecza Parku Turystki w Brennej

• realizacja projektu „Za woniom 
drzewa” - stworzenie Ogrodu Zielin w 
Brennej przy ul. Góreckiej 224 oraz 
placu zabaw w Górkach Wielkich 
„Pod Brandysem”



Wydatki inwestycyjne w 2020 roku

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska: 449.000,00zł

• dotacje na realizację planu 
gospodarki niskoemisyjnej

• dotacje na realizację programu 
usuwania azbestu

• wykonanie nowych punktów 
oświetlenia

• doposażenie ZBGK w Brennej

• budowa wiaty wraz z 
modernizacją pokrycia dachu na 
budynku warsztatu w Górkach 
Wielkich



Wydatki inwestycyjne w 2020 roku

Modernizacje budynków 
komunalnych, zakupy gruntów: 
245.000,00zł:

• modernizacja pokrycia dachu 
na budynku ośrodka Zdrowia 
położonego w Górkach Małych 
przy ul. Zalesie 3;

• modernizacja budynków 
komunalnych;

• wykupy gruntów.



Wydatki inwestycyjne w 2020 roku

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa: 
130.00,00zł:

• dotacja na zakup lekkiego 
samochodu ratowniczo 
gaśniczego o napędzie 4x4 z 
zabudową typu Pickup 
przeznaczonego do przewozu 
motopompy lub aparatu 
gaśniczego z przeznaczeniem 
dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brennej 
Centrum.



Wydatki inwestycyjne w 2020 roku

Oświata i wychowanie: 
11.000,00zł:

• wykonanie osłon kaloryferów w 
budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Brennej.
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Twój 1 zł podatku =

• 0,32zł oświata i wychowanie

• 0,17zł transport i łączność (drogi 
gminne)

• 0,15zł budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

• 0,07zł pomoc społeczna

• 0,07zł kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

• 0,06zł gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

• 0,05zł administracja publiczna

• 0,03zł turystyka

• 0,02zł obsługa długu

• 0,01zł gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

• 0,01zł działalność usługowa 
(plany zagospodarowania 
przestrzennego)

• 0,01zł kultura fizyczna i sport

• 0,01zł bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa

• 0,01zł rezerwy ogólne i na 
zarządzanie kryzysowe

• 0,01zł ochrona zdrowia




