
          Uchwała Nr XXVI/194/12
Rady Miejskiej w Byczynie

                                                         z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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  XVIII/131/11  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

-
§ 2.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 70.708,06 zł

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                    170.708,06 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa               19.289,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           19.289,00 zł
Dochody majątkowe               19.289,00 zł
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności   19.289,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem   25.296,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   25.296,00 zł

Dochody bieżące                          25.296,00 zł
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   23.040,00 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw     2.256,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia   53.331,24 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe   53.331,24 zł
Dochody bieżące   51.731,24 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   51.731,24 zł
Dochody majątkowe     1.600,00 zł
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin)     1.600,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie   72.291,82 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     9.210,22 zł
Dochody bieżące     9.210,22 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów     9.210,22 zł



Rozdział 80110 Gimnazja   63.081,60 zł
Dochody bieżące   63.081,60 zl
§ 2001 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   63.081,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                    500,00 zł 
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         500,00 zł 

Dochody bieżące        500,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów        500,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                    170.708,06 zł  

Dział 750 Administracja publiczna   10.000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego               10.000,00 zł
Wydatki bieżące   10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               10.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               10.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie   72.291,82 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     9.210,22 zł
Wydatki bieżące     9.210,22 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 9.210,22 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 9.210,22 zł
Rozdział 80110 Gimnazja   63.081,60 zł
Wydatki bieżące   63.081,60 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      63.081,60 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               63.081,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna               42.364,00 zł 
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         500,00 zł 

Wydatki bieżące        500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    500,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe   15.800,00 zł
Wydatki bieżące   15.800,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych     8.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 7.800,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 7.800,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze is specjalistyczne usługi opiekuńcze     6.064,00 zł
Wydatki bieżące     6.064,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 6.064,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 5.414,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    650,00 zł



Rozdział 85295 Pozostała działalność  20.000,00 zł
Wydatki majątkowe  20.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne  20.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  20.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  27.000,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów  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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  16.352,24 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  16.352,24 zł
Wydatki bieżące  16.352,24 zł
Wydatki jednostek budżetowych              16.352,24 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              16.352,24 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    2.700,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    2.700,00 zł
Wydatki bieżące                           2.700,00 zł
Dotacje na zadania bieżące    2.700,00 zł

III           Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                  100.000,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            100.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód            100.000,00 zł
Dochody majątkowe            100.000,00 zl
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych            100.000,00 zł

IV           Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                  100.000,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            100.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód            100.000,00 zł
Wydatki majątkowe            100.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne            100.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            100.000,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu wydatków zadań zleconych  
o kwotę 3.000,16 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                       3.000,16 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                 3.000,16 zł 
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego            3.000,16 zł 



Wydatki bieżące     3.000,16 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych     3.000,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne     3.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                        0,16 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        0,16 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,16 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                        3.000,16 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                 3.000,16 zł 
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego            3.000,16 zł 

Wydatki bieżące     3.000,16 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 3.000,16 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 3.000,16 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych     3.000,16 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 16.691,00 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                     16.691,00 zł  

Dział 752 Obrona narodowa       800,00 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne       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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    8.000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    8.000,00 zł
Wydatki bieżące    8.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych    4.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                4.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                4.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna     7.891,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej     7.891,00 zł 
Wydatki bieżące     7.891,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 7.891,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 5.891,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 2.000,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                      16.691,00 zł  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    8.000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    8.000,00 zł
Wydatki bieżące    8.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                8.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                8.000,00 zł



Dział 852 Pomoc społeczna    8.691,00 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie       800,00 zł
Wydatki bieżące       800,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                   800,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   800,00 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny     7.891,00 zł 
Wydatki bieżące     7.891,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 7.891,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 5.891,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 2.000,00 zł

§ 5. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie 

z  dnia  29  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2012  rok
 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 
między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  na  2012  rok”  w  brzmieniu  jak  załącznik  
Nr 1 do uchwały.

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z  dnia  29  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2012  rok
 „Wykaz  planowanych  dotacji  dla  jednostek  sektora  finansów  publicznych   na  2012  rok”  
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2012 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 35.607.986,95 zł w tym:
Dochody bieżące 30.155.855,28 zł
Dochody majątkowe     5.452.131,67 zł

Wydatki 33.663.807,51 zł w tym:
Wydatki bieżące 27.796.749,69 zł
Wydatki majątkowe    5.867.057,82 zł

Nadwyżka budżetowa               1.944.179,44 zł
Przychody     4.742.513,48 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  388.093,36 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym               4.354.420,12 zł
Rozchody   6.686.692,92 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§  9.  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 1

do uchwały Nr XXVI/194/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2012 roku

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

na 2012 rok

Dział Rozdział § Nazwa Dochody 
w zł

851 Ochrona zdrowia 45.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego

45.000,00

Razem 45.000,00



Załącznik nr 2
Tabela nr 1

do uchwały Nr XXVI/194/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2012 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2012 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 1.026.505,00
I Instytucje kultury 1.026.505,00
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 1.026.505,00

Dotacje przedmiotowe 250.000,00
I Samorządowy zakład 

budżetowy
250.000,00

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

851
852

85154
85232

2650
2650

122.000,00
128.000,00

               
                 Razem 1.276.505,00
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