
    Uchwała Nr XI/86/11      
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 28 czerwca 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 dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 20.941,08 zł. 

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                       171,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                  171,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                       171,00 zł 
Dochody bieżące      171,00 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich            171,00 zł

II             Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                       171,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                  171,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                       171,00 zł 
Wydatki bieżące      171,00 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                        171,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                             171,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  171,00 zł

III           Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   21.112,08 zł  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      941,08 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne      941,08 zł
Dochody bieżące                  941,08 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów      941,08 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie             20.000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne             20.000,00 zł
Dochody bieżące             20.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług 20.000,00 zł



Dział 852 Pomoc społeczna                  171,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                       171,00 zł 
Dochody bieżące      171,00 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich            171,00 zł

IV           Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   21.112,08 zł  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      941,08 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne      941,08 zł
Wydatki bieżące                              941,08 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                             941,08 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  941,08 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie             20.000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne             20.000,00 zł
Wydatki bieżące                         20.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        20.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             20.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                  171,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                       171,00 zł 
Wydatki bieżące      171,00 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                        171,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                             171,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                  171,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 193.647,88 zł. 

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                193.647,88 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa          100.000,00 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność          100.000,00 zł
Wydatki bieżące          100.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                     100.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          100.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.620,00 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 10.620,00 zł

Wydatki bieżące 10.620,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        10.620,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             10.620,00 zł



Dział 801 Oświata i wychowanie             22.952,56 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe   6.690,96 zł
Wydatki bieżące                           6.690,96 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          6.690,96 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               6.690,96 zł

Rozdział 80104 Przedszkola   5.525,05 zł
Wydatki bieżące                           5.525,05 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          5.525,05 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               5.525,05 zł

Rozdział 80110 Gimnazja   7.531,01 zł
Wydatki bieżące                           7.531,01 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          7.531,01 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               7.531,01 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe   2.831,72 zł
Wydatki bieżące                           2.831,72 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          2.831,72 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               2.831,72 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne      373,82 zł
Wydatki bieżące                              373,82 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                             373,82 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                  373,82 zł

Dział 852 Pomoc społeczna      687,00 zł
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej      687,00 zł
Wydatki bieżące      687,00 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                       687,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                            687,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 687,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     450,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność     450,00 zł
Wydatki bieżące     450,00 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                       450,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                            450,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 450,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  5.511,36 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne     935,47 zł
Wydatki bieżące                             935,47 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                            935,47 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 935,47 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne  4.575,89 zł
Wydatki bieżące                          4.575,89 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                         4.575,89 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 325,89 zł



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     53.426,96 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód             43.426,96 zł  
Wydatki bieżące 43.426,96 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        43.426,96 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             43.426,96 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 10.000,00 zł
Wydatki majątkowe 10.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne             10.000,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  193.647,88 zł  

Dział 600 Transport i łączność          20.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 20.000,00 zł  
Wydatki bieżące   4.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          4.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               4.000,00 zł
Wydatki majątkowe 16.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne             16.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa            87.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami            87.000,00 zł
Wydatki bieżące            87.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                       87.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              3.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            84.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie             28.463,92 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe   5.623,27 zł
Wydatki bieżące                           5.623,27 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          5.623,27 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               5.623,27 zł

Rozdział 80110 Gimnazja   6.598,62 zł
Wydatki bieżące                           6.598,62 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          6.598,62 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               6.598,62 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe   8.340,00 zł
Wydatki bieżące                           8.340,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          8.340,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               8.340,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   7.902,03 zł
Wydatki bieżące                           7.902,03 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          7.902,03 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               7.902,03 zł

Dział 852 Pomoc społeczna      687,00 zł
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej      687,00 zł
Wydatki bieżące      687,00 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                       687,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                            687,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 687,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     450,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność     450,00 zł
Wydatki bieżące     450,00 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                       450,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                            450,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 450,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     39.914,73 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi             29.914,73 zł  
Wydatki bieżące 29.914,73 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        29.914,73 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             29.914,73 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 10.000,00 zł
Wydatki majątkowe 10.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne             10.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                17.132,23 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13.512,23 zł  
Wydatki bieżące 13.512.23 zł
Dotacje na zadania bieżące             13.512,23 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność   3.620,00 zł
Wydatki bieżące   3.620,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          3.620,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               3.620,00 zł

§ 4. 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 1 do uchwały.

§ 5. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 9 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 kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok” w brzmieniu jak załącznik  
Nr 2 do uchwały.

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

Dochody 33.380.978,85 zł w tym:
Dochody bieżące 30.016.341,31 zł
Dochody majątkowe     3.364.637,54 zł



Wydatki 33.780.626,70 zł w tym:
Wydatki bieżące 29.544.985,65 zł
Wydatki majątkowe    4.235.641,05 zł

Deficyt budżetowy      399.647,85 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   4.827.226,79 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  8.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
       w Byczynie

                Iwona Sobania



                        
Załącznik nr 1

do uchwały  Nr XI/86/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28.06.2011 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2011 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 1.015.724,76
I Instytucje kultury 975.624,00
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 975.624,00
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 1.265.724,76



Załącznik nr 2
do uchwały  Nr XI/86/11

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28.06.2011 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok

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

1. Centrum Integracji Społecznej 
CISPOL w Polanowicach  w  tym:

1. Planowany stan środków 
obrotowych na początek 
roku 

2. Wpływy z usług
3. Dotacja otrzymana z budżetu jst 

przez samorządowy zakład bu-
dżetowy na pierwsze wyposaże-
nie w środki obrotowe

4. Świadczenia integracyjne
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu 

otrzymana przez samorządowy 
zakład budżetowy

Planowane przychody
Ogółem planowane przychody 
i stan środków obrotowych

Wydatki ogółem ( koszty ) w tym:
1. wynagrodzenia osobowe 

pracowników
2. dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
3. składki ubezpieczeniowe 
4. składki na Fundusz Pracy
5. wynagrodzenia bezosobowe

      6.   pozostałe wydatki

Planowany stan środków 
obrotowych na koniec roku

Ogółem wydatki i stan środków 
obrotowych na koniec roku

852 85232

0830
2410

2460

2650

4010 
4040

4110
4120
4170
 

-2.748,56
250.000,00
40.100,76

397.177,00

250.000,00
937.277,76

934.529,20

933.529,20

254.415,00
22.649,00

126.224,00
7.083,00

19.800,00
      503.358,20

1.000,00

934.529,20
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