
          Uchwała Nr XXXV/284/13
Rady Miejskiej w Byczynie

                                                         z dnia 23 maja 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 85.173,96 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                    85.173,96 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie               1.529,96 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność               1.529,96 zł
Dochody bieżące               1.529,96 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         1.529,96 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 75.644,00 zł 
Rozdział 85305 Żłobki             75.644,00 zł
Dochody bieżące             75.644,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 75.644,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       8.000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami               8.000,00 zł
Dochody bieżące               8.000,00 zł
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej   8.000,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                    85.173,96 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie               1.529,96 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność               1.529,96 zł
Wydatki bieżące               1.529,96 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                     1.529,96 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               1.529.96 zł



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 75.644,00 zł 
Rozdział 85305 Żłobki             75.644,00 zł
Wydatki bieżące             75.644,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             75.644,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             15.600,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             60.044,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       8.000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami               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

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu dochodów o kwotę 2.430,00 zł. 

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                     2.430,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie               2.430,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność               2.430,00 zł
Dochody bieżące               2.430,00 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         2.430,00 zł

II             Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                      2.430,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie               2.430,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność               2.430,00 zł
Dochody bieżące               2.430,00 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         2.430,00 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 316.939,18 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                 316.939,18 zł  

Dział 600 Transport i łączność           100.500,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne           100.500,00 zł
Wydatki bieżące                  500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                  500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  500,00 zł
Wydatki majątkowe           100.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne           100.000,00 zł
§                     6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    100.000,00 zł



Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa             39.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami             39.000,00 zł
Wydatki majątkowe             39.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne             39.000,00 zł
§                     6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      39.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie             93.999,73 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                           92.292,20 zł
Wydatki bieżące             92.292,20 zł
Wydatki jednostek budżetowych             92.292,20 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               8.648,20 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             83.644,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe   1.707,53 zł
Wydatki bieżące               1.707,53 zł
Wydatki jednostek budżetowych               1.707,53 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.707,53 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   2.939,45 zł 
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne               2.939,45 zł
Wydatki bieżące               2.939,45 zł
Wydatki jednostek budżetowych               2.939,45 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               2.939,45 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     79.435,25 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód             77.000,00 zł
Wydatki majątkowe             77.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne             77.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             77.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność               2.435,25 zł
Wydatki bieżące   2.435,25 zł
Wydatki jednostek budżetowych               2.435,25 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               2.435,25 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               1.064,75 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               1.064,75 zł
Wydatki bieżące                           1.064,75 zł
Wydatki jednostek budżetowych   1.064,75 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.064,75 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                    316.939,18 zł  

Dział 600 Transport i łączność             20.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne             20.000,00 zł
Wydatki bieżące             20.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             20.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             20.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa             26.146,98 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami             26.146,98 zł
Wydatki bieżące             26.146,98 zł
Wydatki jednostek budżetowych             26.146,98 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             26.146,98 zł



Dział 750 Administracja publiczna 25.000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   9.000,00 zł
Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji   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
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   5.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne   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

Dział 758 Różne rozliczenia               5.000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe   5.000,00 zł
Wydatki majątkowe               5.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne               5.000,00 zł
§ 6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni        5.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie             16.648,20 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                             8.648,20 zł
Wydatki bieżące               8.648,20 zł
Wydatki jednostek budżetowych               8.648,20 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               8.648,20 zł

Rozdział 80104 Przedszkola                 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

Rozdział 80195 Pozostała działalność                             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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 81.144,00 zł 
Rozdział 85305 Żłobki             75.644,00 zł
Wydatki bieżące             75.644,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             75.644,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             15.600,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             60.044,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność   5.500,00 zł
Wydatki bieżące               5.500,00 zł
Dotacje na zadania bieżące   5.500,00 zł



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   121.500,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód             90.000,00 zł
Wydatki majątkowe             90.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne             90.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             90.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami               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 90003 Oczyszczanie miast i wsi               9.500,00 zł
Wydatki bieżące               9.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               9.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               9.500,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt             20.000,00 zł
Wydatki bieżące             20.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             20.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             20.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             12.500,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność             12.500,00 zł
Wydatki bieżące                         12.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 12.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             12.500,00 zł

§ 5.Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków zadań zleconych  
o kwotę 230,76 zł. 

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                         230,76 zł  

Dział 752 Obrona narodowa       230,76 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne       230,76 zł
Wydatki bieżące                   230,76 zł
Wydatki jednostek budżetowych                   230,76 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   230,76 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych       230,76 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                          230,76 zł  

Dział 752 Obrona narodowa       230,76 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne       230,76 zł
Wydatki bieżące                   230,76 zł
Wydatki jednostek budżetowych                   230,76 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                   115,38 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe       115,38 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   115,38 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej                               115,38 zł



§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  28  grudnia  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  
na  2013 rok „Wykaz planowanych  dotacji  dla  jednostek  spoza sektora finansów publicznych  
na 2013 rok” w brzmieniu jak załącznik do uchwały.

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

Dochody 43.352.999,17 zł w tym:
Dochody bieżące 34.284.492,05 zł
Dochody majątkowe     9.068.507,12 zł

Wydatki 40.296.057,41 zł w tym:
Wydatki bieżące 30.422.518,23 zł z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.309.038,14 zł
Wydatki majątkowe    9.873.539,18 zł

Nadwyżka budżetowa               3.056.941,76 zł

Przychody     7.584.370,28 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              6.948.017,10 zł
Spłata udzielonych pożyczek     500.000,00 zł
Rozchody            10.641.312,04 zł w tym:
Udzielone pożyczki     500.000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
    w Byczynie    

           
            Grzegorz Kapica



Załącznik
Tabela nr 2

do uchwały budżetowej nr XXXV/284/13
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23.05.2013 roku

                 
Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  

na 2013 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 567.721,73

I
Na realizację zadań określonych 

w ustawie o systemie oświaty
567.721,73

Wydatki bieżące 567.721,73

1.
Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 

„Tarcza”
801 80101

80103
2590
2590

469.060,08
98.661,65

Dotacje celowe 306.233,01

    II Na realizację zadań określonych 
w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie

291.233,01

Wydatki bieżące 69.300,00
851 85154 10.000,00

1. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wojsławicach

2820 1.200,00

2. Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 
„Tarcza”

2820 3.000,00

3. Gminny Uczniowski Klub Sportowy 2820 2.500,00
4. Ludowy Klub Sportowy „Hetman” 2820 800,00
5. Spółdzielnia Socjalna Usługowo-

Handlowo-Produkcyjna
2830 2.500,00

851 85195 3.800,00
1. Stowarzyszenie Miłośników Gołkowic 

„GRYF”
2820 800,00

2. Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi 
Kluczborskiej Św. Ojca Pio”

2820 2.200,00

3. Stowarzyszenie Powiatowa Grupa 
Ratownicza w Byczynie

2820 800,00

853 85395 5.500,00
1. Stowarzyszenie Popierania Zaradności 

Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Pomocy Wzajemnej 

w Byczynie

2820 5.500,00

926 92605 50.000,00
1. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Nasalach
2820 1.000,00

2. Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
Byczyna

2820 15.000,00

3. Stowarzyszenie Autoklub Terenowa 
Byczyna

2820 1.000,00



4. Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły 
Sportowe”

2820 18.000,00

5. Ludowy Klub Sportowy „Hetman 
Byczyna”

2820 9.600,00

6. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Motocyklowe „RYCERZ”

2820 1.500,00

7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju WSI 
MIECHOWA

2820 1.500,00

8. Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 
„Tarcza” 

2820 2.400,00

 Wydatki majątkowe 221.933,01
1. Stowarzyszenie OSP w Kostowie 754 75412 6190 221.933,01
III Na realizację zadań określonych 

w ustawie o ochronie zabytków
 i opiece nad zabytkami

15.000,00

Wydatki bieżące 15.000,00
921 92120 15.000,00

1. Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Augustyna w Kostowie

2720 7.500,00

2. Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Chrzciciela 

w Biskupicach

2720 4.500,00

3. Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Najświętszej Marii Panny 

w Polanowicach kościół filialny 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Proślicach

2720 3.000,00

Razem 873.954,74

                                 



Uzasadnienie

W  §  2  przedmiotowego  projektu  uchwały  zwiększa  się  dochody  i  wydatki  gminy  o  kwotę 
85.173,96 zł w tym:
Dochody
-  z  tytułu  zwiększenia  środków na  realizowany  projekt  „Nowe szanse  -  edukacja  w szkołach 
podstawowych gminy Byczyna” o kwotę 1.529,96 zł
- z tytułu dotacji z budżetu państwa, po złożeniu oferty na konkurs pn. „MALUCH 2013-I edycja” 
na  potrzeby  utworzenia  publicznego  żłobka  w  Byczynie,  który  zacznie  funkcjonować  
od 1 września 2013 roku o kwotę 75.644,00 zł
-  z  tytułu  dotacji  z  budżetu  państwa,  po  złożeniu  oferty  na  konkurs  pn.  „Program  usuwania 
wyrobów  zawierających  azbest”,  na  opracowanie  programu  oraz  inwentaryzację,  która  będzie 
uwzględniać numery działek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych o kwotę 8.000,00 zł

Wydatki
-  bieżące,  w  tym  wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń  w  kwocie  1.529,96  zł,  
na realizowany projekt „Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych gminy Byczyna”  
o kwotę 1.529,96 zł
- bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.600,00 zł, na potrzeby 
utworzenia publicznego żłobka w Byczynie, który zacznie funkcjonować od 1 września 2013 roku 
o kwotę 75.644,00 zł
-  bieżące  na  realizację  projektu  pn.  „Program  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest”,  
na  opracowanie  programu  oraz  inwentaryzację,  która  będzie  uwzględniać  numery  działek 
ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych o kwotę 8.000,00 zł.

W §  3  przedmiotowego  projektu  uchwały  dokonuje  się  zmian  w  dochodach  gminy  na  kwotę 
2.430,00 zł. Zmiana dotyczy projektu „Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych gminy 
Byczyna” i polega tylko na zmianie końcówki paragrafu dochodowego z „7” na „9”.

W § 4  przedmiotowego  projektu  uchwały  dokonuje  się  zmian  w  wydatkach  gminy  na  kwotę 
316.939,18 zł.
Zmniejsza się:
- na wniosek Rady sołeckiej  w Jakubowicach,  wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg  
o kwotę 500,00 zł
- wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Biskupicach” o kwotę 100.000,00 zł (w związku z oszczędnościami po przetargu)
-  wydatki  majątkowe  dotyczące  zadania  pn.  „Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania  
wraz  z  infrastrukturą,  budynek  wielorodzinny  w  Miechowej  25F”  o  kwotę  39.000,00  zł  
( w związku z oszczędnościami przy realizacji)
- wydatki bieżące dotyczące „oświaty” o kwotę 93.999,73 zł w tym na wniosek Dyrektora PSP 
w  Byczynie  kwotę  8.648,20  zł  przesuwa  się  z  tzw.  13-tki  (założony  plan  był  większy  
od  faktycznego  wykonania)  na  energię  elektryczną.  Pozostała  kwota  83.644,00  zł  dotyczy 
„zawieszonych” środków ze zwiększonej subwencji oświatowej
- wydatki bieżące dotyczące planowanych do zapłaty odsetek od zakupów „na raty”  w łącznej 
kwocie 4.646,98 zł
- wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy 
Byczyna etap I - Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” o kwotę 77.000,00 zł
- na wniosek Rady sołeckiej w Jakubowicach, wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku 
o kwotę 2.435,25 zł oraz związane ze świetlicą wiejską o kwotę 1.064,75 zł



Zwiększa się:
- wydatki bieżące związane z drogami o kwotę 20.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami o kwotę 26.146,98 zł
- wydatki bieżące związane z ogólnie mówiąc, promocją gminy o kwotę 25.000,00 zł
-  wydatki  bieżące  związane  z  dodatkowymi  służbami  prewencyjnymi  Policji  na  terenie  naszej 
gminy o kwotę 5.000,00 zł
-  na  wniosek  Rady sołeckiej  w Jakubowicach,  wydatki  bieżące  związane  z  Ochotniczą  Strażą 
Pożarną w Jakubowicach o kwotę 4.000,00 zł
- wydatki majątkowe dotyczące przekazania jednego wkładu pieniężnego o wartości 5.000,00 zł  
dla nowopowstałej Spółdzielni Socjalnej Usług Komunalnych w Byczynie (spółdzielnię zakłada 
Gmina Byczyna i Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie)
-  wydatki  bieżące,  na  wniosek  Dyrektora  PSP  w  Byczynie  o  kwotę  8.648,20  zł  na  energię 
elektryczną.  Kwota  5.000,00  zł  dotyczy  zwrotu  kosztów z  tytułu  objęcia  opieką  przedszkolną 
wychowanka będącego mieszkańcem naszej gminy, a uczęszczającego do Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego  „Agatka”  w  Kluczborku.  Kwota  3.000,00  zł  zabezpiecza  pozostałe  wydatki 
dotyczące zadań oświatowych.
- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.600,00 zł,  
na  potrzeby  utworzenia  publicznego  żłobka  w  Byczynie,  który  zacznie  funkcjonować  
od 1 września 2013 roku o kwotę 75.644,00 zł.  Jest to wkład własny gminy,  stanowiący 50% 
udziałów do dotacji zaplanowanej w par. 2 tego projektu.
- wydatki bieżące w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej  
i  Rozwoju  Przedsiębiorczości  oraz  Pomocy  Wzajemnej  w  Byczynie  w  kwocie  5.500,00  zł  
w ramach tzw. małej dotacji
-  wydatki  majątkowe,  na  nowe  zadanie  inwestycyjne  pn.  „Budowa  przyłączy  do  zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego we wsi Roszkowice” w kwocie 90.000,00 zł ( w roku 2014 zaplanowana 
kwota  wynosi  1.000.000,00  zł  w tym 45% z planowanej  dotacji  z  NFOŚ, 45% z planowanej 
pożyczki z NFOŚ oraz 10% z wkładu własnego mieszkańców)
-  wydatki  bieżące  dotyczące  gospodarki  odpadami  w kwocie  2.000,00 zł,  w tym 2.000,00 zł  
to wkład własny gminy do dotacji zaplanowanej w par. 2 dotyczącej projektu „Azbest”
- wydatki bieżące dotyczące oczyszczania miasta i wsi, za opróżnianie pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów, w kwocie 9.500,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące ochrony zwierząt, w tym psów w kwocie 20.000,00 zł 
- wydatki bieżące dotyczące placu zabaw w Byczynie  w kwocie 12.500,00 zł w tym na zakup 
nowych zabawek 10.000,00 zł oraz 2.500,00 zł na przegląd placu zabaw (bezpieczeństwo).
W § 5 dokonuje się zmian w planowanych zadaniach zleconych z zakresu obrony narodowej.

Stosownie do powyższych zmian zmienia się załącznik nr 7 do budżetu, o dotacjach dla jednostek 
spoza sektora finansów publicznych.
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