
          Uchwała Nr XXIV/184/12
Rady Miejskiej w Byczynie

                                                         z dnia 27 czerwca 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 
zleconych i powierzonych o kwotę 692.350,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                   692.350,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna            187.450,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego            183.600,00 zł

Dochody bieżące            183.600,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ( związkom  gmin ) ustawami    183.600,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej    3.750,00 zł

Dochody bieżące                3.750,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ( związkom  gmin ) ustawami        3.750,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność                   100,00 zł
Dochody bieżące                   100,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ( związkom  gmin ) ustawami           100,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 504.900,00 zł 
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów                  504.900,00 zł 
Dochody bieżące 504.900,00 zł
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej 504.900,00 zł



II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                   692.350,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna            187.450,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego            183.600,00 zł

Wydatki bieżące            183.600,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych            178.092,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne            178.092,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                5.508,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                3.508,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników    3.000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       508,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                2.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych    2.000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej    3.750,00 zł

Wydatki bieżące                3.750,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                3.750,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                3.750,00 zł
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne    3.750,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność                   100,00 zł
Wydatki bieżące                   100,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych       100,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne       100,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 504.900,00 zł 
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów                  504.900,00 zł 
Wydatki bieżące 104.900,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             104.900,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             104.900,00 zł
Wydatki majątkowe 400.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 239.665,50 zł

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                     395.107,50 zł  

Dział 600 Transport i łączność   97.200,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne       97.200,00 zł
Dochody majątkowe   97.200,00 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych   97.200,00 zł



Dział 852 Pomoc społeczna             177.447,50 zł 
Rozdział 85295 Pozostała działalność                  177.447,50 zł 
Dochody bieżące 177.447,50 zł
§ 2700 Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        177.447,50 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 120.460,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                  120.460,00 zł 
Dochody bieżące 120.460,00 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  114.403,35 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      6.056,65 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                    395.107,50 zł  

Dział 600 Transport i łączność   97.200,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne       97.200,00 zł
Wydatki majątkowe   97.200,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne   97.200,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   97.200,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna    5.000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego    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 852 Pomoc społeczna             172.447,50 zł 
Rozdział 85295 Pozostała działalność 172.447,50 zł
Wydatki bieżące 172.447,50 zł
Wydatki jednostek budżetowych             172.447,50 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             123.247,50 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               49.200,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 120.460,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                  120.460,00 zł 
Wydatki bieżące             120.460,00 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                   120.460,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               21.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               98.960,00 zł



III           Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                   155.442,00 zł  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 155.442,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                  155.442,00 zł 
Dochody majątkowe             155.442,00 zł
§ 6207 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       155.442,00 zł

IV           Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                   155.442,00 zł  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 155.442,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                  155.442,00 zł 
Wydatki majątkowe              155.442,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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              155.442,00 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              155.442,00 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 893.729,43 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                   893.729,43 zł  

Dział 600 Transport i łączność     6.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne         6.000,00 zł
Wydatki bieżące                 6.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 6.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 6.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           5.000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                 5.000,00 zł
Wydatki bieżące                 5.000,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                 5.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 5.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie               51.342,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół               51.342,00 zł
Wydatki bieżące               51.342,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               51.342,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               51.342,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna   34.296,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej     6.896,00 zł

Wydatki bieżące                 6.896,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                 6.896,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 6.896,00 zł



Rozdział 85216 Zasiłki stałe   26.600,00 zł
Wydatki bieżące               26.600,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   26.600,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność        800,00 zł
Wydatki bieżące        800,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    800,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                    800,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   54.558,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                    54.558,00 zł 
Wydatki majątkowe               54.558,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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                54.558,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                54.558,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              517.499,64 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność              517.499,64 zł
Wydatki majątkowe              517.499,64 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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              517.499,64 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              517.499,64 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  225.033,79 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  221.033,79 zł
Wydatki bieżące                          221.033,79 zł
Dotacje na zadania bieżące   221.033,79 zł
 
Rozdział 92195 Pozostała działalność      4.000,00 zł
Wydatki bieżące                              4.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                  4.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  4.000,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                     893.729,43 zł  

Dział 600 Transport i łączność    76.479,40 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne          6.000,00 zł
Wydatki majątkowe                  6.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne      6.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      6.000,00 zł
Wydatki bieżące                     479,40 zł
Wydatki jednostek budżetowych                     479,40 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     479,40 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne    70.000,00 zł
Wydatki majątkowe                70.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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                70.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                70.000,00 zł



Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                    500,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                500,00 zł
Wydatki majątkowe                    500,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne        500,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        500,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           5.500,00 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji        500,00 zł
Wydatki bieżące                    500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    500,00 zł
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy        500,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                 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 852 Pomoc społeczna   34.296,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe               26.600,00 zł
Wydatki bieżące               26.600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               26.600,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               26.600,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej     6.896,00 zł
Wydatki bieżące                 6.896,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                 6.896,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 4.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 2.396,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność        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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              517.499,64 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność              517.499,64 zł
Wydatki majątkowe              517.499,64 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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              517.499,64 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              517.499,64 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  259.454,39 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury    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



Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  245.454,39 zł
Wydatki bieżące                          245.454,39 zł
Dotacje na zadania bieżące    24.900,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych              220.554,39 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              220.554,39 zł
 
Rozdział 92195 Pozostała działalność      4.000,00 zł
Wydatki majątkowe                  4.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne      4.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      4.000,00 zł

§ 5.Wprowadzić  do budżetu  gminy na 2012 rok zmianę planu  przychodów i  wydatków 
zadań własnych o kwotę  222.800,00 zł. 

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                 222.800,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           222.800,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność           222.800,00 zł
Wydatki majątkowe           222.800,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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           222.800,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           222.800,00 zł

II             Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę             222.800,00 zł  

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budzeń Unii Europejskiej            222.800,00 zł

§ 6.Wprowadzić  do budżetu  gminy na 2012 rok zmianę planu  przychodów i  wydatków 
zadań własnych o kwotę  222.800,00 zł. 

I              Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                 222.800,00 zł  

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 222.800,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                   222.800,00 zł  

Dział 600 Transport i łączność             222.800,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne     222.800,00 zł
Wydatki majątkowe 222.800,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne             222.800,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             222.800,00 zł

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie 

z  dnia  29  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2012  rok



 „Plan  przychodów  i  rozchodów  budżetu  gminy  na  2012  rok”  w  brzmieniu  jak  załącznik  
nr 1 do uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie 

z  dnia  29  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2012  rok
 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  na 2012 rok” w brzmieniu jak załącznik  
nr 3 do uchwały.

§10. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2012 rok przedstawia się jak niżej:
Dochody 35.416.874,89 zł w tym:
Dochody bieżące 29.885.632,22 zł
Dochody majątkowe     5.531.242,67 zł

Wydatki 33.472.695,45 zł w tym:
Wydatki bieżące 27.535.637,63 zł
Wydatki majątkowe    5.937.057,82 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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§  12.  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 XXIV/184/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 czerwca 2012 roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2012 rok

§ Nazwa Przychody w zł
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2.171.256,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

2.183.164,12

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

388.093,36

                Razem 4.742.513,48

Z przychodów:
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        2.397.056,36 zł
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.345.457,12 zł
(zgodnie z podjętymi 24 lutego 2011 roku uchwałami Nr VI/47/11 oraz Nr VI/48/11).
                                                                      
Przychody w kwocie 4.742.513,48 zł dotyczą:

przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.354.420,12 zł:

- kredytu z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 305.872,00 zł
-  pożyczki  z  WFOŚiGW na finansowanie  zadania  „Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  gminy 
Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 498.851,00 zł
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 1.295.205,00 zł
-  kredytu  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Kompleksowa 
termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna”  w  wysokości  
1.050.252,48 zł
- kredytu z BS Wołczyn na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna”  w wysokości 86.740,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” w wysokości 377.200,00 zł 
-  kredytów  (bank  zostanie  wybrany  w  drodze  przetargu)  na  inwestycje  dotyczące  mieszkań 
socjalnych w Miechowej, Polanowicach i w Byczynie ul. Krótka w wysokości 517.499,64 zł
-  kredytów  (bank  zostanie  wybrany  w  drodze  przetargu)  na  inwestycje  pn.  „Budowa  drogi 
dojazdowej  do  gruntów  rolnych  wraz  z  odbudową  mostu  w  Ciecierzynie  gmina  Byczyna”  
w wysokości 222.800,00 zł



przychodów z tzw. „wolnych środków” w kwocie 388.093,36 zł 

                                  Załącznik nr 2
Tabela nr 1

do uchwały Nr XXIV/184/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 czerwca 2012 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2012 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 1.023.805,00
I Instytucje kultury 1.023.805,00
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 1.023.805,00

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 1.273.805,00



Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XXIV/184/12

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 czerwca 2012 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

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

1. Centrum Integracji Społecznej 
CISPOL w Polanowicach  w  tym:

Planowany stan środków obro-
towych na początek roku 
1. Wpływy z usług
2. Świadczenia integracyjne
3. Dotacja z budżetu gminy

Planowane przychody
Pozostałe 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
7. wydatki majątkowe

Planowany stan środków 
obrotowych na koniec roku

Ogółem wydatki i stan środków 
obrotowych na koniec roku

852 85232

0830
2460
2650

4010 
4040

4110
4120
4170

6080
 

1.000,00
405.058,00
458.776,00
250.000,00

1.113.834,00
30.359,28 zł

1.145.193,28

1.144.193,28

264.690,00
22.328,00

136.208,00
5.635,00

46.400,00
      638.573,00
      30.359,28

1.000,00

1.145.193,28




	§ 8. 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.
	§ 9. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  na 2012 rok” w brzmieniu jak załącznik 
nr 3 do uchwały.
	Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
	na 2012 rok
	Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

