
Uchwała Nr VI/44/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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  III/17/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

§  2.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2011  rok  zmianę  planu  przychodów  o  kwotę 
1.204.344 zł. 

I              Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                1.204.344 zł  

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym                                         1.204.344 zł

II             Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   1.204.344 zł  

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej                                       1.204.344 zł

§ 3.Wprowadzić  do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu przychodów i  rozchodów  
o kwotę 958.653,54 zł. 

I              Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                 958.653,54 zł  

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym                                                   958.653,54 zł

II             Zwiększyć plan rozchodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   958.653,54 zł  

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów          958.653,54 zł

§  4.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2011  rok  zmianę  planu  rozchodów  
i dochodów o kwotę 45.908 zł. 

I              Zmniejszyć plan rozchodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                         45.908 zł  

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej                                              45.908 zł



II             Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                          45.908 zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       45.908 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność           45.908 zł
Dochody majątkowe        45.908 zł
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem śrokdów europejskich orazsrodków, 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              45.908 zł

§ 5.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 82.672,83 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    82.672,83 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie      50.000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność                                                     50.000 zł
Dochody bieżące      50.000 zł
§ 2440 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora 
finansów publicznych                      50.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             32.672,83 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                  32.672,83 zł 
Dochody bieżące 32.672,83 zł
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 

fizycznych 15.600,00 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz srodków, 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       14.511,91 zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz srodków, 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         2.560,92 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    82.672,83 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie      50.000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność                                                     50.000 zł
Wydatki bieżące      50.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                             50.000 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  50.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             32.672,83 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                  32.672,83 zł 
Wydatki bieżące             32.672,83 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        32.672,83 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                   17.072,83 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                      0,61 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             15.600,00 zł



§ 6. Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu wydatków zadań własnych 
o kwotę 118.814 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     118.814 zł  

Dział 600 Transport i łączność     11.689 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne     11.689 zł
Wydatki majątkowe     11.689 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne     11.689 zł

Dział 758 Różne rozliczenia     55.190 zł  
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe                      55.190 zł 
Wydatki bieżące                 55.190 zł 
Wydatki jednostek budżetowych     55.190 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            55.190 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                   3.150 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                        3.150 zł 
Wydatki bieżące                   3.150 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                         3.150 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                              3.150 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   3.150 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     48.785 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury      11.100 zł  
Wydatki bieżące      11.100 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                             11.100 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  11.100 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami      37.685 zł
Wydatki bieżące      37.685 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                            37.685 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 37.685 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                      118.814 zł  

Dział 600 Transport i łączność     20.000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne     20.000 zł
Wydatki majątkowe     20.000 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne     20.000 zł

Dział 630 Turystyka     35.190 zł
Rozdział 63095 Pozostała działalność     35.190 zł
Wydatki bieżące     35.190 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                            35.190 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 35.190 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                 12.524 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                      12.524 zł 
Wydatki bieżące                 12.524 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                         3.150 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                   3.150 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                              9.374 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  9.374 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     51.100 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby      11.100 zł  
Wydatki bieżące      11.100 zł
Dotacje na zadania bieżące      11.100 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami      40.000 zł
Wydatki bieżące      40.000 zł
Dotacje na zadania bieżące      40.000 zł

§  7.  Wprowadzić  zmianę  w  §  11  uchwały  nr  III/17/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, który otrzymuje 
brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 
do wysokości              6.923.324,54 zł
w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
      jednostki samorządu terytorialnego do kwoty              2.000.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu 
      terytorialnego do kwoty                 401.180,10 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów do kwoty              4.522.144,44 zł”
 
§  8.    Wprowadzić  zmianę  w  §  12  uchwały  nr  III/17/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie 
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu 
      terytorialnego do kwoty                 401.180,10 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów do kwoty              4.522.144,44 zł
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

w ramach działu
5) przekazania  uprawnień  do  dokonywania  przeniesień  planowanych  wydatków  bieżących 

kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian 
planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 9. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011  rok
 „Plan  przychodów  i  rozchodów  budżetu  gminy  na  2011  rok”  w  brzmieniu  jak  załącznik  
Nr 1 do uchwały.



§ 10. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011  rok
 „Wykaz  planowanych  dotacji  dla  jednostek  sektora  finansów publicznych   na  2011 rok”  jak 
załącznik Nr 2 do uchwały.

§  11.  Wprowadzić   zmiany  w  załączniku  Nr  10  do  uchwały  nr  III/17/10  Rady  Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  29 grudnia  2010 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2011 rok
„  Wykaz  planowanych  dotacji  dla  jednostek  spoza  sektora  finansów  publicznych  
na 2011 rok”  w brzmieniu jako załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 12. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2011 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 32.169.236,77 zł w tym:
Dochody bieżące 29.309.599,23 zł
Dochody majątkowe     2.859.637,54 zł

Wydatki 32.570.416,87 zł w tym:
Wydatki bieżące 28.898.275,82 zł
Wydatki majątkowe    3.672.141,05 zł

Deficyt budżetowy      401.180,10 zł

Przychody     5.226.874,64 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 303.550,10 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym              4.923.324,54 zł

Rozchody   4.825.694,54 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  14.  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 VI/44/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24.02.2011 roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2011 rok

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

zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.569.497,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym

3.353.827,54

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

303.550,10

                Razem 5.226.874,64

Z przychodów zostanie:
-  pokryty deficyt budżetowy w kwocie        401.180,10 zł
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        4.825.694,54 zł
            



Załącznik nr 1
Tabela nr 2

do uchwały  Nr VI/44/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24.02.2011 roku

Plan  rozchodów  budżetu  gminy  na  2011 rok

Lp. Nazwa Kwota w zł
Razem spłaty 4.825.694,54

§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.786.450,54 
1. spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu

- umowa 23/2007/G-8/OW-OK/P 438.397 
2. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 457/10/2007/1229/F/1/NW 400.000 
3. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 1658/2008/1229/INW 60.000
4. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2138/10/2009/1229/INW 60.000
5. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2137/10/2009/1229/INW 45.000
6. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2618/07/2009/1229/INW 50.000
7. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2040/08/2009/1229/INW 100.000
8. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2594/07/2009/1229/INW 145.000
9. spłata kredytu z PKO BP Opole

- umowa 310-11/3/I/42/2006 324.400 
10. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu

- umowa 2/JST/07 650.000 
11. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu

- umowa 1/JST/09 75.000
12. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00001851/00 150.000
13. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00002098/00 50.000
14. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00002095/00 50.000
15. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00002093/00 100.000
16. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00002226/00 130.000
17. spłata  kredytu  na  wyprzedzające  finansowanie  działań  z  udziałem  środków  

z budżetu unii Europejskiej
958.653,54

§ 963 - Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.039.244
1. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne  pn. 

„Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  wokół  murów  obronnych  
w Byczynie”. 454.091

2. Spłata pożyczki z WFROŚiGW w Opolu  na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie 
Izby Tradycji oraz termomodernizacja zabytkowego ratusza”

220.000

3. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne  pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I – Roszkowice

365.153

 
                           



                        
Załącznik nr 2

do uchwały  Nr VI/44/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24.02.2011 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2011 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 998.653,76
I Instytucje kultury 958.553,00
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 958.553,00
II. Samorządowy zakład 

budżetowy
40.100,76

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

852 85232 2410 40.100,76

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

110.000,00
140.000,00

               
                 Razem 1.248.653,76



Załącznik nr 3
do uchwały  Nr VI/44/11

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24.02.2011 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na 2011 rok

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje celowe 285.000

I Na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 

       245.000

1. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Byczynie 

754 75412 6230 245.000

II Na realizacje zadań określonych 
w ustawie o ochronie zabytków

 i opiece nad zabytkami

40.000

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Antoniego w Roszkowiach

921 92120 2720 5.000

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Augustyna w Kostowie, kościół filialny 

pw. Św. Jacka 
w Miechowej

921 92120 2720 5.000

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Nawiedzenia NMP w Łowkowicach, 

kościół pw. Św. Jana z Dukli
 w Dobiercicach

921 92120 2720 7.000

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Biskupicach

921 92120 2720 9.000

5. Parafia Ewangelicko-Augsburska w 
Wołczynie, kościół pw. Św.  Mikołaja 

w Byczynie

921 92120 2720 5.000

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Nawiedzenia N.M.P. w Polanowicach

921 92120 2720 5.000

7. Dwór w Biskupicach Andrzej Janik 921 92120 2720 2.000
8. Pałac w Gołkowicach Janusz Jasiński 921 92120 2720 2.000
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