
  Uchwała Nr XVI/116/11     
Rady Miejskiej w Byczynie

            z dnia 30 listopada 2011 roku                        

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4,  pkt  9   lit.  „i”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku  
o samorządzie  gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm), art. 211, 212 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§  1.  Wprowadzić  zmianę  w  uchwale  nr  III/17/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
zleconych o kwotę 14.600,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     14.600,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna              14.600,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność  14.600,00 zł
Dochody bieżące  14.600,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   14.600,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     14.600,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna              14.600,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność  14.600,00 zł
Wydatki bieżące                          14.600,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych  14.600,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne  14.600,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu wydatków zadań zleconych  
o kwotę 1.400,00 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     1.400,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna               1.400,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego     1.400,00 zł
Wydatki bieżące                           1.400,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          1.400,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.400,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.400,00 zł



II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                      1.400,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna               1.400,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego     1.400,00 zł
Wydatki bieżące                           1.400,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          1.400,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.400,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1.400,00 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 100.087,00 zł

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  105.087,00 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   2.580,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność   2.580,00 zł
Dochody bieżące   2.580,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki   2.580,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 85.000,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75.000,00 zł

Dochody bieżące 75.000,00 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości 75.000,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 
od osób fizycznych 10.000,00 zł

Dochody bieżące 10.000,00 zł
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 10.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                  800,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola                  800,00 zł
Dochody bieżące                              800,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów      800,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             16.707,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego     5.200,00 zł
Dochody bieżące     5.200,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki   1.400,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów   3.800,00 zł



Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej   8.238,00 zł
Dochody bieżące     8.238,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)               8.238,00 zł

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej   3.269,00 zł
Dochody bieżące     3.269,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)               1.544,00 zł
§ 2007 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         1.466,25 zł

§ 2009 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             258,75 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  105.087,00 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   5.000,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze   5.000,00 zł
Wydatki bieżące                           5.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          5.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               5.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność             70.000,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe             70.000,00 zł  
Wydatki bieżące             70.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące             70.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem    2.153,00 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych    2.153,00 zł

Wydatki bieżące                            2.153,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                           2.153,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                2.153,00 zł

Dział 801  Oświata i wychowanie                7.800,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                7.000,00 zł
Wydatki majątkowe                7.000,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      7.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola                   800,00 zł
Wydatki bieżące                               800,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                              800,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   800,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna              20.134,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego      3.000,00 zł



Wydatki bieżące                            3.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                           3.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                3.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej   8.238,00 zł
Wydatki bieżące                           8.238,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          8.238,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               8.238,00 zł

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej   8.896,00 zł
Wydatki bieżące                           8.896,00 zł
Dotacje na zadania bieżące               7.171,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego w tym:                     1.725,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.725,00 zł

III           Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     5.000,00 zł  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza               5.000,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów   5.000,00 zł
Dochody bieżące               5.000,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   5.000,00 zł

IV           Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     5.000,00 zł  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza               5.000,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów   5.000,00 zł
Wydatki bieżące               5.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   5.000,00 zł

§ 5.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu dochodów o kwotę 42.000,00 zł

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   42.000,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie             42.000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola             42.000,00 zł
Dochody bieżące             42.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług                                                42.000,00 zł

II             Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    42.000,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie             42.000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 42.000,00 zł
Dochody bieżące             42.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług                                                42.000,00 zł



§ 6.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 30.497,83 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                 30.497,83 zł  

Dział 750 Administracja publiczna             1.286,95 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność             1.286,95 zł
Wydatki bieżące             1.286,95 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        1.286,95 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             1.286,95 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       4.600,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne             4.600,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         3.700,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                900,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                900,00 zł

Dział 801  Oświata i wychowanie             3.980,88 zł
Rozdział 80104 Przedszkola             2.000,00 zł
Wydatki bieżące                         2.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        2.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             2.000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                628,00 zł
Wydatki bieżące                628,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            628,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.352,88 zł
Wydatki bieżące             1.352,88 zł
Wydatki jednostek budżetowych             1.352,88 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             1.352,88 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             4.300,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej             2.400,00 zł
Wydatki bieżące             2.400,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        2.400,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             2.400,00 zł
Rozdział 85295 pozostała działalność             1.900,00 zł
Wydatki bieżące             1.900,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         1.900,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                330,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne                330,00 zł
Wydatki bieżące                330,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                330,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                330,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       16.000,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność           16.000,00 zł
Wydatki bieżące           16.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych           16.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           16.000,00 zł



II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  30.497,83 zł  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       4.600,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne             4.600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             4.600,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             4.600,00 zł

Dział 801  Oświata i wychowanie             5.597,83 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe             2.778,28 zł
Wydatki bieżące             2.778,28 zł
Wydatki jednostek budżetowych             2.778,28 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             2.778,28 zł

Rozdział 80104 Przedszkola                191,55 zł
Wydatki bieżące                            191,55 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                           191,55 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                191,55 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne             2.628,00 zł
Wydatki bieżące             2.628,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             2.628,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                  53,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             2.575,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 4.300,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność             4.300,00 zł
Wydatki bieżące             4.300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             4.300,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             4.300,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       16.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           16.000,00 zł  
Wydatki bieżące           16.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące           16.000,00 zł

§ 7.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu  rozchodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę  66.573,92 zł. 

I              Zmniejszyć plan rozchodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                66.573,92 zł  

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów        66.573,92 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  66.573,92 zł  

Dział 801  Oświata i wychowanie           26.414,92 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe             7.964,92 zł
Wydatki bieżące             7.964,92 zł
Wydatki jednostek budżetowych             7.964,92 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             7.964,92 zł



Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.900,00 zł
Wydatki bieżące             1.900,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych    300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             1.600,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             1.600,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe                       16.550,00 zł
Wydatki bieżące           16.550,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych             2.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych           14.550,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone           12.750,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             1.800,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza             5.159,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne             2.336,00 zł
Wydatki bieżące             2.336,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.336,00 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne             2.823,00 zł
Wydatki bieżące             2.823,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych    330,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             2.493,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             2.493,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   27.000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg           27.000,00 zł
Wydatki bieżące           27.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych           27.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           27.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         8.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             8.000,00 zł  
Wydatki bieżące             8.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące             8.000,00 zł

§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011  rok
 „Plan  przychodów  i  rozchodów  budżetu  gminy  na  2011  rok”  w  brzmieniu  jak  załącznik  
Nr 1 do uchwały.

§ 9. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011  rok
 „Wykaz  planowanych  dotacji  dla  jednostek  sektora  finansów  publicznych   na  2011  rok”  
jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 10. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  29  grudnia  2010 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2011 rok  „Planowane 
wydatki  związane  z  realizacją  zadań  realizowanych  w  drodze  umów  lub  porozumień  między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok” jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 11. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011  rok
 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok” w brzmieniu jak załącznik  
Nr 4 do uchwały.



§ 12. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2011 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 34.656.216,70 zł w tym:
Dochody bieżące 30.974.879,16 zł
Dochody majątkowe     3.681.337,54 zł

Wydatki 35.122.438,47 zł w tym:
Wydatki bieżące 30.369.797,42 zł
Wydatki majątkowe    4.752.641,05 zł

Deficyt budżetowy      466.221,77 zł
Przychody     5.124.918,56 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 201.594,02 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym               4.923.324,54 zł
Rozchody   4.658.696,79 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  14.  Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
    w Byczynie

          Grzegorz Kapica



Załącznik nr 1
Tabela nr 2

do uchwały  Nr XVI/116/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.11.2011 roku

Plan  rozchodów  budżetu  gminy  na  2011 rok

Lp. Nazwa Kwota w zł
Razem spłaty 4.658.696,79

§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.617.920,54 
1. spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu

- umowa 23/2007/G-8/OW-OK/P 269.867,00 
2. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 457/10/2007/1229/F/1/NW 400.000,00 
3. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 1658/2008/1229/INW 60.000,00
4. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2138/10/2009/1229/INW 60.000,00
5. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2137/10/2009/1229/INW 45.000,00
6. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2618/07/2009/1229/INW 50.000,00
7. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2040/08/2009/1229/INW 100.000,00
8. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2594/07/2009/1229/INW 145.000,00
9. spłata kredytu z PKO BP Opole

- umowa 310-11/3/I/42/2006 324.400,00 
10. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu

- umowa 2/JST/07 650.000,00 
11. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu

- umowa 1/JST/09 75.000,00
12. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00001851/00 150.000,00
13. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00002098/00 50.000,00
14. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00002095/00 50.000,00
15. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00002093/00 100.000,00
16. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00002226/00 130.000,00
17. spłata  kredytu  na  wyprzedzające  finansowanie  działań  z  udziałem  środków  

z budżetu unii Europejskiej
958.653,54

§ 963 - Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.040.776,25
1. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne  pn. 

„Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  wokół  murów  obronnych  
w Byczynie”. 454.091,00

2. Spłata pożyczki z WFROŚiGW w Opolu  na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie 
Izby Tradycji oraz termomodernizacja zabytkowego ratusza”

221.532,25

3. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne  pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I – Roszkowice

365.153,00

 



Załącznik nr 2 
do uchwały  Nr XVI/116/11

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.11.2011 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2011 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 1.086.234,74
I Instytucje kultury 1.046.133,98
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 1.046.133,98
II. Samorządowy zakład 

budżetowy
40.100,76

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

852 85232 2410 40.100,76

Dotacje przedmiotowe 257.171,00
I Samorządowy zakład 

budżetowy
257.171,00

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

851
852

85154
85232

2650
2650

110.000,00
147.171,00

               
                 Razem 1.343.405,74



   Załącznik nr 3
Tabela nr 2

do uchwały  Nr XVI/116/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.11.2011 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze 
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

na 2011 rok

Dział Rozdział § Nazwa Wydatki 
w zł

600 Transport i łączność 70.000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 70.000,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących

70.000,00

801 Oświata i wychowanie 92.380,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.380,00

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

17.380,00

80195 Pozostała działalność 75.000,00
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego

75.000,00

851 Ochrona zdrowia 7.000,00
85195 Pozostała działalność 7.000,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących

7.000,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne
360,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących

360,00

926 Kultura fizyczna i sport 2.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

2.000,00

Razem 176.740,00
 



-

Załącznik nr 4
do uchwały  Nr XVI/116/11

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.11.2011 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok

Lp. Nazwa Dział Rozdział § Przychody w zł Koszty w zł

1. Centrum Integracji Społecznej 
CISPOL w Polanowicach  w  tym:

1. Planowany stan środków 
obrotowych na początek 
roku 

2. Wpływy z usług
3. Dotacja otrzymana z budżetu jst 

przez samorządowy zakład bu-
dżetowy na pierwsze wyposaże-
nie w środki obrotowe

4. Świadczenia integracyjne
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu 

otrzymana przez samorządowy 
zakład budżetowy

Planowane przychody
Ogółem planowane przychody 
i stan środków obrotowych

Wydatki ogółem ( koszty ) w tym:
1. wynagrodzenia osobowe 

pracowników
2. dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
3. składki ubezpieczeniowe 
4. składki na Fundusz Pracy
5. wynagrodzenia bezosobowe

      6.   pozostałe wydatki

Planowany stan środków 
obrotowych na koniec roku

Ogółem wydatki i stan środków 
obrotowych na koniec roku

852 85232

0830
2410

2460

2650

4010 
4040

4110
4120
4170
 

-2.748,56
250.000,00
40.100,76

397.177,00

257.171,00
944.448,76

941.700,20

940.700,20

254.415,00
22.649,00

126.224,00
7.083,00

21.971,00
      508.358,20

1.000,00

941.700,20
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