
          Uchwała Nr XXI/159/12  
Rady Miejskiej w Byczynie

                                                         z dnia 29 marca 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 72.440,07 zł

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                    218.234,00 zł  

Dział 758 Różne rozliczenia 161.874,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 161.874,00 zł
Dochody bieżące 161.874,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 161.874,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie     6.360,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola     6.360,00 zł
Dochody bieżące     6.360,00 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     6.360,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna               50.000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność               50.000,00 zł
Dochody majątkowe              50.000,00 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł          50.000,00 zł

II             Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                    218.234,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie 168.234,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe   73.320,00 zł
Wydatki bieżące   73.320,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               73.320,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               73.320,00 zł



Rozdział 80104 Przedszkola   31.020,00 zł
Wydatki bieżące   31.020,00 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                       6.360,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 3.167,10 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 3.192,90 zł
Wydatki jednostek budżetowych               24.660,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               24.660,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja   63.894,00 zł
Wydatki bieżące   63.894,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               63.894,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               63.894,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna               50.000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność               50.000,00 zł
Wydatki majątkowe              50.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               50.000,00 zł

III           Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                     145.793,93 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   51.283,93 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność   51.283,93 zł
Dochody bieżące   51.283,93 zł
§ 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   51.283,93 zł

Dział 600 Transport i łączność     3.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne     3.000,00 zł
Dochody bieżące     3.000,00 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat     3.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie   91.510,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola     6.360,00 zł
Dochody bieżące     6.360,00 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     6.360,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja     5.150,00 zł
Dochody bieżące     5.150,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów     5.150,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność   80.000,00 zł
Dochody bieżące   80.000,00 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych    80.000,00 zł



IV           Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                     145.793,93 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   51.283,93 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność   51.283,93 zł
Wydatki bieżące   51.283,93 zł
Wydatki jednostek budżetowych               51.283,93 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               25.190,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               26.093,93 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa     3.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami     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

Dział 801 Oświata i wychowanie   91.510,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola     6.360,00 zł
Wydatki bieżące     6.360,00 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                       6.360,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 3.167,10 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 3.192,90 zł

Rozdział 80110 Gimnazja     5.150,00 zł
Wydatki majątkowe     5.150,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne     5.150,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     5.150,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność   80.000,00 zł
Wydatki bieżące   80.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               80.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               80.000,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 44.407,24 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                    44.407,24 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie       492,33 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe       492,33 zł
Wydatki bieżące       492,33 zł
Wydatki jednostek budżetowych                   492,33 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   492,33 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                7.638,51 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                     1.800,00 zł 
Wydatki bieżące                1.800,00 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                      1.800,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                1.800,00 zł



Rozdział 85295 Pozostała działalność    5.838,51 zł
Wydatki bieżące    5.838,51 zł
Wydatki jednostek budżetowych    5.838,51 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                5.838,51 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza       276,40 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne       276,40 zl
Wydatki bieżące       276,40 zł
Wydatki jednostek budżetowych                   276,40 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   276,40 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  25.000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami  25.000,00 zł
Wydatki bieżące  25.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych              25.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              25.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  11.000,00 zł
Rozdział 92195 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

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                     44.407,24 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo    5.000,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność    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 750 Administracja publiczna  20.000,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  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 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  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 852 Pomoc społeczna                5.407,24 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                     1.800,00 zł 
Wydatki bieżące                1.800,00 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                      1.800,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych    1.800,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność    3.607,24 zł
Wydatki bieżące    3.607,24 zł
Wydatki jednostek budżetowych    3.607,24 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                3.607,24 zł



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    3.000,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi    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

Dział 926 Kultura fizyczna  11.000,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe  11.000,00 zł
Wydatki majątkowe              11.000,00 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              11.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  11.000,00 zł

§ 4.Wprowadzić  do budżetu  gminy na 2012 rok zmianę planu  przychodów i  wydatków 
zadań własnych o kwotę  167.973,00 zł. 

I              Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę               167.973,00 zł  

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy       167.973,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                  167.973,00 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo           11.000,00 zł
Rozdział 01095 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 700 Gospodarka mieszkaniowa             1.573,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         1.573,00 zł
Wydatki bieżące             1.573,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             1.573,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             1.573,00 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
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             5.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 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



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         148.400,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód           60.000,00 zł
Wydatki majątkowe           60.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne           60.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           60.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi            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 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska          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 90095 Pozostała działalność          76.400,00 zł
Wydatki majątkowe          76.400,00 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          76.400,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          76.400,00 zł

§ 5.Wprowadzić  do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu  przychodów i  dochodów  
o kwotę  132.027,00 zł. 

I              Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę               132.027,00 zł  

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy       132.027,00 zł

II             Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                 132.027,00 zł  

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem           132.027,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa           132.027,00 zł

Dochody bieżące           132.027,00 zł
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych           132.027,00 zł

§ 6. 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.

§ 7. 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 spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok”  
w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały.



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

Dochody 33.891.680,54 zł w tym:
Dochody bieżące 28.379.524,21 zł
Dochody majątkowe     5.512.156,33 zł

Wydatki 31.947.501,10 zł w tym:
Wydatki bieżące 25.989.911,13 zł
Wydatki majątkowe    5.957.589,97 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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  10.  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 XXI/159/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca 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

2.911.555,64

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

1.442.864,48

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”  wysokości  
1.050.252,48 zł
- kredytu z BS Wołczyn na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 86.740,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 1.117.499,64 zł 

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



Załącznik nr 2
Tabela nr 2

do uchwały Nr XXI/159/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca 2012 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na 2012 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje celowe 90.000,00

    I Na realizację zadań określonych 
w ustawie o ochronie zabytków

 i opiece nad zabytkami

921 92120 17.000,00

1. Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Antoniego Padewskiego 

w Roszkowicach

2720 2.000,00

2. Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Augustyna w Kostowie, 

Kościół Filialny św. Jacka 
w Miechowej

2720 5.000,00

3. Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Chrzciciela 

w Biskupicach

2720 4.000,00

4. Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Połczynie, Kościół 

pw. św. Mikołaja w Byczynie

2720 3.000,00

Podmiot nie został określony, będzie 
dodatkowy konkurs na dotację

3.000,00

    II Na realizację zadań określonych 
w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie

851

926

85154
85195
92605

10.000,00
3.000,00

60.000,00

Dotacje podmiotowe 504.011,35

III Na realizację zadań określonych 
w ustawie o systemie oświaty

504.011,35

1.
Byczyńskie Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza”
801 80101

80103
2590
2590

441.658,80
62.352,55

Razem 594.011,35
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