
UCHWAŁA NR XLV/386/14
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Byczynie uchwala co następuje: 

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok 
( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 roku, poz. 2911). 

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych 
o kwotę 331.111,35 zł. 

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 176.133,00 zł
  

Dział 801 Oświata i wychowania 172.043,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35.031,00 zł
Dochody bieżące 35.031,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

35.031,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 137.012,00 zł
Dochody bieżące 137.012,00 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 

137.012,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 4.090,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.090,00 zł
Dochody bieżące 4.090,00 zł
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

4.090,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 roku o kwotę 176.133,00 zł
  

Dział 801 Oświata i wychowania 172.043,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35.031,00 zł
Wydatki bieżące 35.031,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 35.031,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 137.012,00 zł
Wydatki bieżące 137.012,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 137.012,00 zł
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Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137.012,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 4.090,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.090,00 zł
Wydatki bieżące 4.090,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 4.090,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.090,00 zł

III Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 507.244,35 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 8.609,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.327,00 zł
Dochody bieżące 1.327,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

1.327,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 7.282,00 zł
Dochody bieżące 7.282,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

7.282,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 48.539,35 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 48.539,35 zł
Dochody bieżące 48.539,35 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 

41.258,45 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 

7.280,90 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450.096,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450.096,00 zł
Dochody majątkowe 450.096,00 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych 

450.096,00 zł

IV Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 507.244,35 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 8.609,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.327,00 zł
Wydatki bieżące 1.327,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 1.327,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.327,00 zł
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Rozdział 80104 Przedszkola 7.282,00 zł
Wydatki bieżące 7.282,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 7.282,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.282,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 48.539,35 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 48.539,35 zł
Wydatki bieżące 48.539,35 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 

48.539,35 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 760,61 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47.778,74 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450.096,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450.096,00 zł
Wydatki majątkowe 450.096,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 450.096,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450.096,00 zł

§ 3.  Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu wydatków zadań zleconych o kwotę 
300,00 zł. 

 
I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 300,00 zł

 

Dział 852 Pomoc społeczna 300,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

300,00 zł

Wydatki bieżące 300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 300,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 112,25 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112,25 zł
Wydatki związane z realizację ich statutowych zadań 187,75 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125,61 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62,14 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 300,00 zł
 

Dział 852 Pomoc społeczna 300,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

300,00 zł

Wydatki bieżące 300,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
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§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 zł

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu wydatków o kwotę 150.400,00 zł. 

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 150.400,00 zł
 

Dział 600 Transport i łączność 100.000,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 zł
Wydatki majątkowe 100.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

100.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 35.031,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35.031,00 zł
Wydatki bieżące 35.031,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 35.031,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.500,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.500,00 zł
Wydatki bieżące 2.500,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 2.500,00 zł
  

Dział 852 Pomoc społeczna 1.425,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.425,00 zł
Wydatki bieżące 1.425,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 1.425,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 770,30 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 654,70 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zkresie polityki społecznej 444,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 444,00 zł
Wydatki bieżące 444,00 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 

444,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 444,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11.000,00 zł
Wydatki bieżące 11.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 11.000,00 zł
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Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.000,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 150.400,00 zł
  

Dział 801 Oświata i wychowanie 100.000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola 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

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.500,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.500,00 zł
Wydatki bieżące 2.500,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 2.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 1.425,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.425,00 zł
Wydatki bieżące 1.425,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.425,00 zł
  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 444,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 444,00 zł
Wydatki bieżące 444,00 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 

444,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 444,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.031,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 35.031,00 zł
Wydatki bieżące 35.031,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 35.031,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.031,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11.000,00 zł
Wydatki bieżące 11.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 11.000,00 zł

§ 5. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu przychodów i wydatków o kwotę 
329.490,28 zł. 

I Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 120.605,72 zł
  

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 51.500,04 zł
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§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 69.105,68 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 120.605,72 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł
Wydatki bieżące 5.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 5.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 674,72 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 674,72 zł
Wydatki bieżące 674,72 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 

674,72 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 674,72 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100.000,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność 100.000,00 zł
Wydatki majątkowe 100.000,00 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 

100.000,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69.105,68 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.894,32 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.931,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14.931,00 zł
Wydatki majątkowe 14.931,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.931,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.931,00 zł

III Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 450.096,00zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 450.096,00 zł

IV Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 450.096,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450.096,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450.096,00 zł
Wydatki majątkowe 450.096,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 450.096,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450.096,00 zł
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§ 6. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu dochodów i przychodów o kwotę 
177.389,00 zł. 

I Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok 
o kwotę

177.389,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 177.389,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

177.389,00 zł

Dochody bieżące 177.389,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 177.389,00 zł

II Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok 
o kwotę

177.389,00 zł

  

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

177.389,00 zł

§ 7. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu przychodów o kwotę 20.000,00 zł. 

I Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok 
o kwotę

20.000,00 
zł

  

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

20.000,00 
zł

§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok „Wykaz planowanych dotacji dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok” w brzmieniu jak załącznik 
nr 1 do uchwały. 

§ 9. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok „Plan przychodów budżetu gminy na 
2014 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 10. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok „Wykaz planowanych dotacji dla 
jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok” w brzmieniu jak załącznik 
nr 3 do uchwały. 

§ 11. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok „Plan wydatków związanych z realizacją 
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok” 
w brzmieniu jak załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 12. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2014 rok przedstawia się jak niżej: 

Dochody: 38.782.051,25 zł
Dochody bieżące 31.685.478,89 zł
Dochody majątkowe 7.096.572,36 zł
  

Wydatki: 39.730.739,81 zł
Wydatki bieżące 30.798.172,36 zł
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Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.049.023,51 zł
Wydatki majątkowe 8.932.567,45 zł
  

Deficyt budżetowy 948.688,56 zł
 

Przychody: 8.770.671,69 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 
6 ustawy 

762.338,48 zł

Kredyty i pożyczki na rynku krajowym 7.892.485,95 zł
Spłata udzielonych pożyczek 115.847,26 zł
 

Rozchody 7.821.983,13 zł
  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/386/14 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 5 marca 2014 r. 

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  na 2014 rok 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

 Dotacje podmiotowe    741.260,19
I Na realizację zadań określonych 

w ustawie o systemie oświaty
   741.260,19

 Wydatki bieżące    741.260,19
1. Byczyńskie Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza” 
801 80101 

80103 
80110 

2590 
2590 
2590 

495.160,82 
143.835,29 
102.264,08

 Dotacje celowe    86.000,00
II Na realizację zadań określonych 

w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

   86.000,00

 Wydatki bieżące    73.000,00
  851 85154  10.000,00
1. Byczyńskie Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza” 
  2820 2.000,00

2. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Byczynie 

  2820 4.000,00

3. Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Miechowa 

  2820 2.000,00

4. Gminny Uczniowski Klub 
Sportowy 

  2820 2.000,00

   85195  3.000,00
5. Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi 

Kluczborskiej Św. Ojca Pio„ 
  2820 3.000,00

  926 92605  60.000,00
6. Ludowy Klub Sportowy „Hetman„ 

Byczyna 
  2820 12.000,00

7. Gminne Zrzeszenie „Ludowe 
Zespoły Sportowe„ w Byczynie 

  2820 26.000,00

8. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza„ 

  2820 4.000,00

9. Gminny Uczniowski Klub Sporowy 
w Byczynie 

  2820 18.000,00

III Na realizację zadań określonych 
w ustawie o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami

   13.000,00

 Wydatki bieżące    13.000,00
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  921 92120 2720 13.000,00
1. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętej Trójcy w Byczynie 
  2720 5.500,00

2. Parafia pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski 

w Polanowicach, Kościół 
Filialny w Jakubowicach 

  2720 4.500,00 

3. Środki nie podzielone, będzie 
dodatkowy konkurs ofert 

  2720 3.000,00

 
Razem

   
827.260,19
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/386/14 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 5 marca 2014 r. 

Plan przychodów budżetu gminy  na 2014 rok 

§ Nazwa Przychody 
w zł

902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej 

115.847,26

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

2.003.652,00 

968.652,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 762.338,48
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

w tym na wyprzedzające finansowanie
5.888.833,95 
1.958.929,95

Razem 8.770.671,69

Z przychodów: 

- zostanie pokryty deficyt budżetowy w kwocie          948.688,56 zł 

- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w kwocie 4.894.401,18 zł 

- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej 2.927.581,95 zł 

Przychody w kwocie 8.770.671,69 zł dotyczą:

przychodów z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów w kwocie 7.892.485,95 zł w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowo-rekreacyjny przy „Starym 
Parku„ w Byczynie” w wysokości 500.000,00 zł 

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 468.652,00 zł 

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie scieków na terenie gminy Byczyna etap 
I- Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” w wysokości 224.904,00 zł 

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice” 
w wysokości 340.000,00 zł 

- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” 
w kwocie 1.958.929,95 zł 

- kredyt z Banku Rolników w Opolu na zadanie „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” w kwocie 900.000,00 
zł 

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 
2.300.000,00 zł 

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na spłatę wcześniej zacjągniętych pożyczek 
i kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł 

przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115.847,26 zł w tym:

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, udzielonej w roku 2013. 

przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 762.338,48 zł 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/386/14 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 5 marca 2014 r. 

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  na 2014 rok 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

 Dotacje podmiotowe    811.000,00
I Instytucje kultury    811.000,00
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 811.000,00
 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 

145.000,00 
105.000,00

 
Razem 1.061.000,00
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/386/14 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 5 marca 2014 r. 

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 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 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

5.000,00

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

5.000,00

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

5.000,00

801   Oświata i wychowanie 8.072,00
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.072,00
  2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

8.072,00

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

852   Pomoc społeczna 2.000,00
 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
2.000,00

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

2.000,00

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 
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926   Kultura fizyczna 2.000,00
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.000,00
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżace realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego 

2.000,00

Razem 42.432,00
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