
          Uchwała Nr XXXIV/277/13
Rady Miejskiej w Byczynie

                                                         z dnia 25 kwietnia 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 32.900,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                    32.900,00 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa               4.400,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           4.400,00 zł
Dochody majątkowe               4.400,00 zł
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności   4.400,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 15.000,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.000,00 zł

Dochody bieżące             15.000,00 zł
§ 0330 Podatek leśny             15.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             13.500,00 zł 
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie   13.500,00 zł 
Dochody bieżące 13.500,00 zł
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej 13.500,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                    32.900,00 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   3.000,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność               3.000,00 zł
Wydatki majątkowe               3.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne               3.000,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     3.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa               8.900,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           8.900,00 zł
Wydatki bieżące               8.900,00 zł



Wydatki jednostek budżetowych               8.900,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               2.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               6.900,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             16.900,00 zł 
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie   16.900,00 zł 
Wydatki bieżące 16.900,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             16.900,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             16.900,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1.100,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   1.100,00 zł
Wydatki bieżące                           1.100,00 zł
Dotacje na zadania bieżące   1.100,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna   3.000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   3.000,00 zł
Wydatki bieżące                           3.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące   3.000,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 1.357,00 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                     1.357,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie   1.300,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   1.300,00 zł
Wydatki bieżące               1.300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych   1.300,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.300,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                    57,00 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                    57,00 zł
Wydatki bieżące                    57,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych        57,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    57,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                        1.357,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie   1.300,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   1.300,00 zł
Wydatki bieżące                           1.300,00 zł
Dotacje na zadania bieżące               1.300,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                    57,00 zł 
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 

i ośrodki interwencji kryzysowej                           57,00 zł
Wydatki bieżące                    57,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych        57,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    57,00 zł



§ 4. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok „Plan dochodów 
i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. 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  sektora  finansów publicznych  na  2013  rok”  w  brzmieniu  
jak załącznik nr 2 do uchwały.

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

Dochody 42.504.740,21 zł w tym:
Dochody bieżące 33.436.233,09 zł
Dochody majątkowe     9.068.507,12 zł

Wydatki 39.447.798,45 zł w tym:
Wydatki bieżące 29.453.259,27 zł z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.283.841,00 zł
Wydatki majątkowe    9.994.539,18 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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
    w Byczynie    

           
            Grzegorz Kapica



Załącznik nr 1
Tabela nr 2

do uchwały budżetowej nr XXXIV/277/13
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25.04.2013 roku

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

 na 2013 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

801 Oświata i wychowanie 12.300,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.300,00

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

12.300,00

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

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

926 Kultura fizyczna 3.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.000,00

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

3.000,00

       Razem
40.660,00

 



            Załącznik nr 2
Tabela nr 1

do uchwały budżetowej nr XXXIV/277/13
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25.04.2013 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2013 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 894.726,00

I Instytucje kultury 894.726,00
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 894.726,00

Dotacje przedmiotowe 200.000,00

I
Samorządowy zakład budżetowy

200.000,00

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

851
852

85154
85232

2650
2650

127.000,00
73.000,00

               
                 Razem 1.094.726,00

Uzasadnienie



W par.  2 przedmiotowego projektu uchwały zwiększa się dochody i  wydatki  budżetu o kwotę 
32.900,00 zł w tym:

Po stronie dochodów zwiększa się:
-  dochody majątkowe z  tytułu  uzyskanych  już  ponad planowane  wpływów za  przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 4.400,00 zł
- dochody bieżące z tytułu podatku leśnego, który w uchwale budżetowej zaplanowano w kwocie 
niższej o 15.000,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 13.500,00 zł,  z tytułu przystąpienia Gminy do realizacji projektu  
w ramach Programu  Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Tytuł projektu „Czas na lepsze jutro”.

Po stronie wydatków zwiększa się:
- wydatki majątkowe na zakup części gruntu przy świetlicy w Sarnowie w kwocie 3.000,00 zł.  
W wyniku podziału gruntów, który dokonano tak, aby działki były odpowiedniego formatu, grunt 
przypadający Gminie jest większy niż przypadające jej udziały, w związku z powyższym należy 
odkupić od drugiego współwłaściciela część gruntu.
-  wydatki  bieżące  dotyczące  zarządzania  nieruchomościami  o  kwotę  8.900,00  zł  w  tym  na 
wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.000,00 zł. Kwota 2.000,00 zł zabezpieczy wydatki dotyczące 
umowy zlecenia na tzw. „odpracowanie czynszu”
- wydatki bieżące dotyczące projektu „Czas na lepsze jutro” w kwocie 16.900,00 zł, przy czym 
kwota 3.400,00 zł to wkład Gminy do projektu
- dotację dla Ośrodka Kultury w Byczynie z przeznaczeniem na remont instrumentów Orkiestry 
Dętej w kwocie 1.100,00 zł
-  dotację  dla  Gminy  Kluczbork  na  organizację  Wyścigu  Kolarskiego  Młodzików  po  Ziemi 
Kluczborskiej w kwocie 3.000,00 zł.

W par. 3 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
- z dokształcanie nauczycieli przesuwa się środki na dotację dla Powiatu Kluczborskiego w kwocie 
1.300,00 zł
- na wniosek Pani Dyrektor OPS-u przesuwa się kwotę 57,00 zł na podatek od nieruchomości, 
który dotyczy mieszkań chronionych.

Stosownie do powyższego zmieniają się załączniki nr 6 i 7 do uchwały budżetowej.
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