
          Uchwała Nr XXX/233/13
Rady Miejskiej w Byczynie

                                                         z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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  XXIX/219/12  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

§  2.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2013  rok  zmianę  planu  dochodów  i  wydatków
o kwotę 2.136.700,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę              2.136.700,00 zł  

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem       1.200.000,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  1.200.000,00 zł

Dochody bieżące       1.200.000,00 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości                   1.200.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna          886.700,00 zł 
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia          885.650,00 zł
Dochody bieżące          885.650,00 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    752.802,50 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    132.847,50 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe  1.050,00 zł
Dochody bieżące  1.050,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów  1.050,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     50.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód             50.000,00 zł
Dochody bieżące 50.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług    50.000,00 zł



II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę               2.136.700,00 zł  

Dział 600 Transport i łączność        1.200.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne        1.200.000,00 zł
Wydatki bieżące        1.200.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych        1.200.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        1.200.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna          886.700,00 zł 
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia          885.650,00 zł
Wydatki bieżące          885.650,00 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                885.650,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      400.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone          245.350,00 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          240.300,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe   1.050,00 zł
Wydatki bieżące               1.050,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               1.050,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.050,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     50.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód             50.000,00 zł
Wydatki bieżące 50.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             50.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             50.000,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu  przychodów i wydatków  
o kwotę  60.944,18 zł. 

I              Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                  60.944,18 zł  

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy         60.944,18 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                     60.944,18 zł  

Dział 750 Administracja publiczna       255,85 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   255,85 zł
Wydatki bieżące       255,85 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                         255,85 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                   255,85 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie  60.688,33 zł
Rozdział 80110 Gimnazja  52.018,55 zł
Wydatki bieżące  52.018,55 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                    52.018,55 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              52.018,55 zł



Rozdział 80195 Pozostała działalność    8.669,78 zł
Wydatki bieżące    8.669,78 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                      8.669,78 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                8.669,78 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 44.200,00 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                    44.200,00 zł  

Dział 600 Transport i łączność           8.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne           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 801 Oświata i wychowanie   35.000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe   24.000,00 zł
Wydatki bieżące               24.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               24.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               24.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność   11.000,00 zł
Wydatki bieżące   11.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               11.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               11.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna        600,00 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej        600,00 zł
Wydatki bieżące                    600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    600,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    600,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            600,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                    600,00 zł
Wydatki bieżące        600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    600,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    600,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                        44.200,00 zł  

Dział 600 Transport i łączność          11.000,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe          11.000,00 zł
Wydatki bieżące               11.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące                11.000,00 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 801 Oświata i wychowanie   24.000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe   24.000,00 zł
Wydatki majątkowe               24.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne               24.000,00 zł
§                     6060   Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      24.000,00 zł
                                   Zakup pieca CO dla PSP w Roszkowicach                             24.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna        600,00 zł 
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej        600,00 zł
Wydatki bieżące                    600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    600,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                    600,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        600,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        600,00 zł
Wydatki bieżące        600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    600,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    600,00 zł

§ 5. W uchwale XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 
do wysokości              8.448.017,10 zł
w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
      jednostki samorządu terytorialnego do kwoty              2.000.000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów do kwoty              2.336.752,00 zł
     3.    sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE   
 do kwoty  4.111.265,10 zł”

§ 6. W uchwale XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienia się treść § 12, który otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na: 

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
do kwoty  2.000.000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów do kwoty              2.336.752,00 zł

     3.    sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE
      do kwoty              4.111.265,10 zł”

§ 7. W załączniku nr 1 „Prognoza dochodów bieżących” do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej 
w  Byczynie  z  dnia  28  grudnia  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  
na  2013  rok,  w  rozdziale  75618  –  wpływy  z  innych  opłat  stanowiących  dochody  jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,  zmienia się § 0340 – opłata od posiadania psów 
na § 0370 – opłata od posiadania psów.



§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  28  grudnia  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  
na  2013  rok  „Plan  przychodów  i  rozchodów  budżetu  gminy  na  2013  rok”  w  brzmieniu  
jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 9. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok „Plan wydatków 
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 2013 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 10. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2013 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 39.907.339,67 zł w tym:
Dochody bieżące 30.954.532,55 zł
Dochody majątkowe     8.952.807,12 zł

Wydatki 35.850.397,91 zł w tym:
Wydatki bieżące 27.454.510,65 zł z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.265.514,38 zł
Wydatki majątkowe    8.395.887,26 zł

Nadwyżka budżetowa               4.056.941,76 zł

Przychody     6.584.370,28 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  136.353,18 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym              5.948.017,10 zł
Spłata udzielonych pożyczek     500.000,00 zł
Rozchody            10.641.312,04 zł w tym:
Udzielone pożyczki     500.000,00 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 budżetowej nr XXX/233/13
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31.01.2013 roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2013 rok

§ Nazwa Przychody w zł
902 Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

500.000,00

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w tym na wyprzedzające finansowanie

2.505.069,18

1.377.490,18
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym
w tym na wyprzedzające finansowanie

3.442.947,92

2.733.774,92
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy
136.353,18

                Razem 6.584.370,28

Z przychodów:
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        2.473.105,18 zł
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.111.265,10 zł
(zgodnie z podjętymi 24 lutego 2011 roku uchwałami Nr VI/47/11 -  969.728,47 zł,  Nr VI/48/11 
po zmianie na sesji w grudniu 2012 roku - 1.119.811,83 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia  
w 2013 roku na łączną kwotę 2.021.724,80 zł).
                                                                      
Przychody w kwocie 6.523.426,10 zł dotyczą:

przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.948.017,10 zł w tym:
- kredytu z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 709.173,00 zł

-  pożyczki  z  WFOŚiGW na finansowanie  zadania  „Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  gminy 
Byczyna  etap  I  Roszkowice”  w   wysokości  520.000,00  zł  (na  sesji  w  grudniu  zostanie 
wprowadzona  zmiana  w  uchwale  nr  VI/49/11z  dnia  24.02.2011  roku  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki, w której zmniejsza się przychody w 2012 roku o 51,00 zł i w 2013 roku o 13,00 zł)

- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 1.119.811,83 zł (na sesji w grudniu zostanie 
wprowadzona  zmiana  w  uchwale  nr  VI/48/11z  dnia  24.02.2011  roku  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki, w której kwotę 104.232,83 zł z 2012 roku przesunie się do uruchomienia na rok 2013)

-  kredytu  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Kompleksowa 
termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna”  wysokości  
969.728,47 zł



- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” w  wysokości 607.579,00 zł (na sesji w grudniu zostanie 
wprowadzona  zmiana  w  uchwale  nr  VI/46/11z  dnia  24.02.2011  roku  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki, w której kwotę 377.200,00 zł z 2012 roku przesunie się do uruchomienia na rok 2013)

Planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Byczyński Inkubator 
Przedsiębiorczości” w kwocie 1.764.046,45 zł
oraz zaciągnięcie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowy 
w Proślicach” w kwocie 257.678,35 zł.

przychodów z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 500.000,00 zł w tym:

- przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia OSP w Kostowie na zadanie 
dofinansowywane z Unii Europejskiej pn. „Budowa Sołeckiego Centrum Kulturalno-Oświatowego 
w Kostowie” w kwocie 500.000,00 zł. 

przychodów z tzw. „wolnych środków” w kwocie 136.353,18 zł 



Załącznik nr 2
Tabela nr 2

do uchwały budżetowej nr XXX/233/13
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31.01.2013 roku

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

 na 2013 rok

Dział Rozdział § Nazwa Wydatki 
w zł

600 Transport i łączność 16.000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 16.000,00

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

16.000,00

801 Oświata i wychowanie 11.000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11.000,00

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

11.000,00

851 Ochrona zdrowia 9.000,00
85195 Pozostała działalność 9.000,00

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

9.000,00

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

       Razem
36.360,00
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