
      Uchwała Nr II/8/10   
Rady Miejskiej w Byczynie

            z dnia 03 grudnia 2010 roku                        

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Dz. U. 
Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020 ) Rada Miejska w Byczynie 
uchwala co następuje:

§  1.  Wprowadzić  zmianę  w  uchwale  Nr  XLVIII/357/09  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

§ 2.Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
zleconych o kwotę 124.765 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                               235 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna 235 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 235 zł

Dochody bieżące     235 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ( związkom  gmin ) ustawami       235 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                                235 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna 235 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 235 zł

Wydatki bieżące               235 zł
Wydatki jednostek budżetowych               235 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone            235 zł
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 235 zł

III           Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                        125.000 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna      125.000 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego      125.000 zł

Dochody bieżące      125.000 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ( związkom  gmin ) ustawami          125.000 zł



IV           Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                        125.000 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna      125.000 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego      125.000 zł

Wydatki bieżące      125.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  124.371 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne      124.371 zł
Wydatki jednostek budżetowych                        629 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              29 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   29 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                        600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 300 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 300 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu wydatków zadań zleconych  
o kwotę 900 zł.

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                                  900 zł  

Dział 750 Administracja publiczna                         800 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne             800 zł
Wydatki bieżące             800 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych             800 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń             800 zł

Dział 852 Pomoc społeczna      100 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego      100 zł

Wydatki bieżące      100 zł
Wydatki jednostek budżetowych                        100 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                        100 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 100 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                                   900 zł  

Dział 750 Administracja publiczna                         800 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne             800 zł
Wydatki bieżące             800 zł
Wydatki jednostek budżetowych                         800 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                         800 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych             800 zł

Dział 852 Pomoc społeczna      100 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego      100 zł

Wydatki bieżące      100 zł



Wydatki jednostek budżetowych                        100 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone            100 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu dochodów o kwotę 14.695 zł. 

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                           14.695 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie                       3.949 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe           3.133 zł
Dochody bieżące                       3.133 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           3.133 zł

Rozdział 80104 Przedszkola             450 zł
Dochody bieżące                         450 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów             450 zł

Rozdział 80110 Gimnazja             366 zł
Dochody bieżące                         366 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze             151 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów             215 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                    10.746 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne        10.746 zł
Dochody bieżące                    10.746 zł
§ 0830 Wpływy z usług        10.746 zł

II             Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                            14.695 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie                     14.695 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe           3.133 zł
Dochody bieżące                       3.133 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze          2.851 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów             282 zł

Rozdział 80110 Gimnazja               93 zł
Dochody bieżące                           93 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki               93 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe        11.469 zł
Dochody bieżące                    11.469 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat             226 zł
§ 0830 Wpływy z usług        11.243 zł



§ 5.Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 738.074,70 zł. 

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę               1.013.164,95 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie              65.762,60 zł
Rozdział 80110 Gimnazja  65.762,60 zł
Dochody bieżące              65.762,60 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        55.898,21 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          9.864,39 zł

Dział 852 Pomoc społeczna         22,35 zł
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej         22,35 zł
Dochody bieżące                     22,35 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              22,35 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                 847.380 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                      847.380 zł 
Dochody bieżące                 847.380 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           720.273 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           127.107 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     100.000 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska     100.000 zł
Dochody majątkowe     100.000 zł
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego     100.000 zł

II             Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę               1.013.164,95 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie              65.762,60 zł
Rozdział 80110 Gimnazja  65.762,60 zł
Wydatki bieżące              65.762,60 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                    65.762,60 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                         65.762,60 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              10.800,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              54.962,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna         22,35 zł
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej         22,35 zł
Wydatki bieżące                     22,35 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                           22,35 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                                22,35 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     22,35 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                 847.380 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                      847.380 zł 
Wydatki bieżące                 847.380 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                       847.380 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych     752.180 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                              95.200 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     1.890 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  93.310 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     100.000 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska     100.000 zł
Wydatki majątkowe     100.000 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         100.000 zł

III           Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                   275.090,25 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                   65.000 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej       50.000 zł
Dochody bieżące                               50.000 zł 
§ 0830 Wpływy z usług       50.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami       15.000 zł
Dochody bieżące         8.000 zł
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej         8.000 zł
Dochody majątkowe         7.000 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości         7.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa          1.776 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                     1.776 zł
Dochody bieżące                     1.776 zł
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej           100 zł



§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)         1.676 zł

Dział 758 Różne rozliczenia       21.584 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego       21.584 zł
Dochody bieżące       21.584 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa       21.584 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie                     6.597 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe         1.582 zł
Dochody bieżące                     1.582 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat            133 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów         1.449 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół          2.000 zł
Dochody majątkowe          2.000 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych          2.000 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe          3.015 zł
Dochody bieżące                      3.015 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze          1.445 zł

§ 0830 Wpływy z usług          1.063 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów             507 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             101.953,35 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego   56 zł

Dochody bieżące   56 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki   26 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów   30 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej   80 zł

Dochody bieżące   80 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów   80 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe         17.000 zł

Dochody bieżące       17.000 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)       17.000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe         3.000 zł
Dochody bieżące         3.000 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)         3.000 zł



Rozdział 85232 Centra integracji społecznej  11.817,35 zł
Dochody bieżące  11.817,35 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              22,35 zł

§ 2380 Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo 
pomocnicze           11.795 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność       70.000 zł
Dochody bieżące       70.000 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych       70.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              65.762,60 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                   65.762,60 zł 
Dochody bieżące              65.762,60 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        55.898,21 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          9.864,39 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                     4.529 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne                                 4.529 zł
Dochody bieżące         4.529 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      3.974 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki         327 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów         228 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       2.700 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg       2.700 zł
Dochody bieżące       2.700 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat       2.700 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  5.188,30 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność  5.188,30 zł
Dochody bieżące  5.188,30 zł
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 



lub w nadmiernej wysokości  5.188,30 zł

IV           Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                  275.090,25 zł  

Dział 600 Transport i łączność       18.500 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne       18.500 zł
Wydatki bieżące       18.500 zł
Wydatki jednostek budżetowych                   18.500 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                   18,500 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                  73.000 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej      50.000 zł
Wydatki bieżące      50.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                  50.000 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                  50.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami       16.000 zł
Wydatki bieżące       16.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                   16.000 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                   16.000 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność         7.000 zł
Wydatki bieżące         7.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    7.000 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                    7.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna                    5.500 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        5.500 zł
Wydatki bieżące        5.500 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    5.500 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa          1.776 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                     1.776 zł
Wydatki bieżące                     1.776 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych          1.676 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    100 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                    100 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem         3.500 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych 
należności budżetowych         3.500 zł

Wydatki bieżące         3.500 zł
Wydatki jednostek budżetowych         3.500 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     3.500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                      9.126 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe          9.126 zł
Wydatki bieżące                      9.126 zł
Wydatki jednostek budżetowych          9.126 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                      7.532 zł



Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                      1.594 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                           97.925,65 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego   56 zł

Wydatki bieżące                    56 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 56 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                56 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej   80 zł

Wydatki bieżące                 80 zł
Wydatki jednostek budżetowych                          80 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                 80 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe         17.000 zł

Wydatki bieżące       17.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   17.000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe         3.000 zł
Wydatki bieżące         3.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    3.000 zł

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej         22,35 zł
Wydatki bieżące                     22,35 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                           22,35 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                                22,35 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     22,35 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność  77.767,30 zł
Wydatki bieżące              77.767,30 zł
Wydatki jednostek budżetowych              77.767,30 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              77.767,30 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              65.762,60 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                   65.762,60 zł 
Wydatki bieżące              65.762,60 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                    65.762,60 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                         65.762,60 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              10.800,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             54.962,60 zł



 
 § 6. Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu wydatków zadań własnych 
o kwotę  212.352,22 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                  212.352,22 zł  

Dział 600 Transport i łączność         6.900 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne         6.900 zł
Wydatki majątkowe         6.900 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne                     6.900 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                     6.000 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej         6.000 zł
Wydatki bieżące         6.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    6.000 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                    6.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna      54.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)      53.000 zł
Wydatki bieżące      33.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                  33.000 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                  33.000 zł
Wydatki majątkowe                  20.000 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne                  20.000 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego        1.000 zł
Wydatki bieżące        1.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    1.000 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                    1.000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego                            18.000 zł 
Rozdział 75702 Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Jednostek samorządowych                  18.000 zł
Wydatki bieżące                  18.000 zł
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                  18.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie              44.752,46 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe         9.225 zł
Wydatki bieżące                     9.225 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                        600 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                 8.625 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     1.419 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 7.206 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         2.454 zł
Wydatki bieżące                     2.454 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                        200 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                 2.254 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 2.254 zł

Rozdział 80110 Gimnazja       15.450 zł



Wydatki bieżące                        505 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                   505 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                       505 zł
Wydatki majątkowe       14.945 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne                   14.945 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół         6.020 zł
Wydatki bieżące                     6.020 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                        520 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                 5.500 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 5.500 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe          5.100 zł
Wydatki bieżące                      5.100 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         400 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                  4.700 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                      4.700 zł

Rozdział 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne         3.292 zł
Wydatki bieżące                     3.292 zł
Wydatki jednostek budżetowych                     3.292 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                        100 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 3.192 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność    3.211,46 zł
Wydatki bieżące                     1.937 zł
Wydatki jednostek budżetowych                     1.937 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 1.937 zł
Wydatki majątkowe    1.274,46 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne                1.274,46 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia         2.500 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi         2.500 zł
Wydatki bieżące                     2.500 zł
Wydatki jednostek budżetowych                     2.500 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     2.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                           4.879,76 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe              840 zł
Wydatki bieżące            840 zł
Wydatki jednostek budżetowych                        840 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    840 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe         1.000 zł
Wydatki bieżące         1.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     1.000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 262 zł
Wydatki bieżące                         262 zł
Wydatki jednostek budżetowych                         262 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     262 zł



Rozdział 85232 Centra integracji społecznej         32,76 zł
Wydatki bieżące                     32,76 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                           32,76 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                                32,76 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     16,38 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność         2.745 zł
Wydatki bieżące                     2.745 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     2.745 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         2.730 zł
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów         2.100 zł
Wydatki bieżące                     2.100 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                 2.100 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 2.100 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność            630 zł
Wydatki bieżące            630 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               630 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                        300 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne            300 zł
Wydatki bieżące                        300 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                    300 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                        300 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   69.000 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód       11.000 zł
Wydatki bieżące                   11.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                              11.000 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              11.000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg       40.000 zł
Wydatki bieżące                   40.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                              40.000 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              40.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                   18.000 zł

Wydatki bieżące                   18.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                               18.000 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     3.000 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               15.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport                     3.290 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność                     3.290 zł
Wydatki bieżące         3.290 zł



Wydatki jednostek budżetowych         3.290 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         3.290 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                   212.352,22 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa         7.000 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność         7.000 zł
Wydatki bieżące         7.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    7.000 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                    7.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         9.400 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne         9.400 zł
Wydatki bieżące         9.400 zł
Wydatki jednostek budżetowych         9.400 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         9.400 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                 100.927 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe       64.363 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych         3.340 zł
Wydatki bieżące                   61.023 zł
Wydatki jednostek budżetowych                               61.023 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                   35.657 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               25.366 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        6.770 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych           540 zł
Wydatki bieżące                    6.230 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                6.230 zł
Wynagrodzenia  i składki od nich naliczone                    6.230 zł

Rozdział 80104 Przedszkola           739 zł
Wydatki bieżące                       739 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       739 zł

Rozdział 80110 Gimnazja      16.060 zł
Wydatki bieżące                  16.060 zł
Wydatki jednostek budżetowych                             16.060 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             16.060 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe                           11.010 zł
Wydatki bieżące     11.010 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 11.010 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 11.010 zł

Rozdział 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne        1.921 zł
Wydatki bieżące                    1.921 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    1.921 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                    1.921 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność             64 zł
Wydatki bieżące                         64 zł
Wydatki jednostek budżetowych                         64 zł



Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     64 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia          2.500 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi          2.500 zł
Wydatki bieżące          2.500 zł
Wydatki jednostek budżetowych          2.500 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          2.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                          34.380,22 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej         4.847 zł
Wydatki bieżące         4.847 zł
Wydatki jednostek budżetowych         4.847 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     4.847 zł

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej         32,76 zł
Wydatki bieżące                     32,76 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                           32,76 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                                32,76 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     16,38 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność   29.500,46 zł
Wydatki bieżące   29.500,46 zł
Wydatki jednostek budżetowych   29.500,46 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               29.500,46 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej            630 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność         630 zł
Wydatki bieżące        630 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               630 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                        630 zł

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza                  47.515 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne        4.645 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych        1.945 zł
Wydatki bieżące        2.700 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    2.700 zł
Wynagrodzenia  i składki od nich naliczone                    2.700 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne                  42.870 zł
Wydatki bieżące      42.870 zł
Wydatki jednostek budżetowych                  42.870 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  42.870 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                   10.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                               10.000 zł
Wydatki bieżące       10.000 zł
Dotacje na zadania bieżące       10.000 zł



§ 7.Wprowadzić  do budżetu  gminy na 2010 rok zmianę planu przychodów i  wydatków  
o kwotę 100.000 zł. 

I              Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę               100.000 zł  

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym                                                            100.000 zł

II             Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                     100.000 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               100.000 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               100.000 zł
Wydatki majątkowe               100.000 zł 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne               100.000 zł

§8.  Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2010  rok  zmianę  planu  rozchodów   
i wydatków o kwotę 77.000 zł. 

I              Zmniejszyć plan rozchodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                       77.000 zł  

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów      77.000 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                         77.000 zł  

Dział 750 Administracja publiczna      77.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)      77.000 zł
Wydatki bieżące      77.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                  77.000 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                  77.000 zł

§9.  Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2010  rok  zmianę  planu  rozchodów   
i dochodów o kwotę 499.999 zł. 

I              Zmniejszyć plan rozchodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                   499.999 zł  

§ 993 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej                                     499.999 zł

II             Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                    499.999 zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              499.999 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność  499.999 zł
Dochody majątkowe  499.999 zł
§ 6207 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  499.999 zł



§ 10.Wprowadzić  zmiany w załączniku  Nr  9 do  uchwały  Nr  XLVIII/357/09  Rady Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  30 grudnia  2009 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2010 rok 
„Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  Gminy  Byczyna  na  lata  2010-2012”  w  brzmieniu  
jak załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 11.Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 9a do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  30 grudnia  2009 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2010 rok 
„Zadania inwestycyjne w 2010 roku” w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 12.Wprowadzić  zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  30 grudnia  2009 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2010 rok 
„Wydatki  na  wieloletnie  programy  i  projekty  realizowane  ze  środków  pochodzących  
z  budżetu  Unii  Europejskiej,  z  niepodlegających  zwrotowi  środków  pochodzących  z  pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
oraz  z  innych  środków  niepodlegających  zwrotowi,  pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych”  
w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 13. Wprowadzić  zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej  
w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok „Plan 
wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok” w brzmieniu jak załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 14. Wprowadzić  zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej  
w Byczynie  z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2010 rok  
„Wykaz  planowanych  dotacji  dla  jednostek  sektora  finansów  publicznych  na  2010  rok”   
w brzmieniu jak załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 15. Wprowadzić  zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej  
w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok „Plan 
przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok” w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 16. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 14 do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej 
w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok 
„Plan  przychodów  i  kosztów  gospodarstw  pomocniczych  na  2010  rok”  w  brzmieniu  
jak załącznik nr 7 do uchwały.

§  17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  18.  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 4
Tabela nr 2

do uchwały  Nr II/8/10
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 03.12.2010 roku

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

na 2010 rok

Dział Rozdział § Nazwa Wydatki 
w zł

600 Transport i łączność 70.000
60014 Drogi publiczne powiatowe 70.000

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

70.000

801 Oświata i wychowanie 19.986
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.486

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

17.486

80195 Pozostała działalność 2.500
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego

2.500

851 Ochrona zdrowia 12.000
85195 Pozostała działalność 12.000

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

12.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne
360

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

360

926 Kultura fizyczna i sport 2.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

2.000

       Razem 104.346
 



Załącznik nr 5
do uchwały  Nr II/8/10

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 03.12.2010 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2010 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje przedmiotowe 240.000

I
Gospodarstwa pomocnicze

240.000

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

851
852

85154
85232

2660
2660

115.000
125.000

Dotacje podmiotowe 1.045.039
II Instytucje kultury 1.045.039
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 1.045.039

               
                 Razem 1.285.039



Załącznik nr 6
Tabela nr 1 

do uchwały  Nr II/8/10
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 03.12.2010 roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2010 rok

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

zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.036.099,00

951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych 
ze środków publicznych

107.890,06

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

3.428.461,40

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych    684.587,28
                Razem 5.257.037,74

Z przychodów zostanie:
-  pokryty deficyt budżetowy w kwocie              2.452.437,74 zł
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                     2.804.600,00 zł



                                  Załącznik nr 6
Tabela nr 2 

do uchwały  Nr II/8/10
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 03.12.2010 roku

Plan  rozchodów  budżetu  gminy  na  2010 rok

Lp. Nazwa Kwota w zł

§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.804.600 
1. spłata kredytu z PKO BP S.A. O/Kluczbork

- umowa 310/13/3/II/7/2002 350.000 
2. spłata kredytu z WBK BZ O/Kluczbork

- umowa 2170/55/03 150.000 
3. spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu

- umowa 50/2005/G-8/OA-SO/P 26.800 
4. spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu

- umowa 23/2007/G-8/OW-OK/P 416.000 
5. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 457/10/2007/1229/F/1/NW 200.000 
6. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2138/10/2009/1229/INW 66.000
7. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2137/10/2009/1229/INW 40.000
8. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

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

- umowa 2594/07/2009/1229/INW 100.000
10. spłata kredytu z BS Namysłów 

- umowa 21211/277385/2005 180.000 
11. spłata kredytu z BS Namysłów 

- umowa 19398/5001818/2008 41.400
12. spłata kredytu z PKO BP Opole

- umowa 310-11/3/I/42/2006 324.400 
13. spłata kredytu z BS Namysłów O/Byczyna

- umowa 14865/5001818/2007 160.000 
14. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu

- umowa 2/JST/07 450.000 
15. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00001851/00 100.000
16. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno „Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej wokół murów obronnych w Byczynie” 50.000
17. Spłata  kredytu  z   ING  Bank  Śląski  Olesno „Dotacja  celowa  dla 

stowarzyszenie OSP w Nasalach” 25.000
18. Spłata  kredytu  z   ING  Bank  Śląski  Olesno „Dotacja  celowa  dla 

stowarzyszenie OSP w Janówce” 25.000



Załącznik nr 7 
do uchwały  Nr II/8/10

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 03.12.2010 roku

Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych na 2010 rok

Lp. Nazwa Dział Rozdział § Przychody w zł Koszty w zł

I. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach
                                      

1. Planowany stan środków 
obrotowych na początek 
roku

2. Wpływy z usług
3. Dotacja przedmiotowa z 

budżetu dla gospodarstwa 
pomocniczego

4. Pozostałe przychody
Planowane przychody
Ogółem planowane przychody 
i stan środków obrotowych

Wydatki ogółem ( koszty ) w tym:
1. wynagrodzenia 

osobowe pracowników
2. dodatkowe 

wynagrodzenie roczne
3. składki na 

ubezpieczenia 
społeczne

4. składki na Fundusz 
Pracy

5. wynagrodzenia 
bezosobowe

6. pozostałe wydatki
7. Planowany stan 

środków  obrotowych 
na koniec roku

Ogółem wydatki i stan środków 
obrotowych na koniec roku

852 85232

0830

2660
2460

4010

4040

4110

4120

4170

0

403.958

240.000
335.613
979.571

979.571

979.571

246.978

20.993

45.088

6.935

48.677
610.900

0

979.571
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