
Uchwała Nr ………………
      Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia ………………. roku PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” i pkt 10  ustawy z dnia 8 marca  
1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 

§ 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej  kwocie              37.756.189,67 zł
w tym:
1) dochody bieżące              28.803.382,55 zł
2) dochody majątkowe                8.952.807,12 zł
jak w załączniku nr 1.

§ 2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej  kwocie              33.562.894,73 zł
w tym:
1) wydatki bieżące              25.266.416,47 zł
2) wydatki majątkowe                8.296.478.26 zł
jak w załączniku nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie    4.193.294,94 zł
zostanie przeznaczona na:
- spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 
w wysokości    4.193.294,94 zł

§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie    6.448.017,10 zł
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie  10.641.312,04 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie                     39.159,74 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie         66.000,00 zł
w tym na:
- zarządzanie kryzysowe w wysokości 66.000,00 zł                                           

§ 6. Ustala się:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 

      alkoholowych w wysokości                                                                      135.000,00 zł
2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości       180.000,00 zł
3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w wysokości           6.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4



4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 5.
5) dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  realizowanych  w  drodze  umów  

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych 
gminy na łączną kwotę         326.040,12 zł
w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu 
sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 322.440,12 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową  w ramach budżetu gminy na podstawie 
rocznego planu finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie.

§  9.  Ustala  się  plany przychodów i  kosztów samorządowych  zakładów budżetowych  zgodnie  
z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 
do wysokości              3.836.752,00 zł
w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
      jednostki samorządu terytorialnego do kwoty              1.500.000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów do kwoty              2.336.752,00 zł

§ 11. Ustala się limit udzielanych z budżetu gminy pożyczek do wysokości     500.000,00 zł

§ 12.Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na: 
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

do kwoty  1.500.000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów do kwoty              2.336.752,00 zł
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

w ramach działu
4. 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.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do udzielenia z budżetu gminy pożyczek
          do kwoty                 500.000,00 zł

§ 14.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
   w Byczynie

         Grzegorz Kapica        



                                  Załącznik nr 3
Tabela nr 1 

do uchwały budżetowej……………………..
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia ……………… roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2013 rok

§ Nazwa Przychody w zł
902 Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

500.000,00

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

2.505.069,18

1.377.490,18
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym
w tym na wyprzedzające finansowanie

3.442.947,92

2.733.774,92
                Razem 6.448.017,10

Z przychodów:
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        2.336.752,00 zł
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.111.265,10 zł
(zgodnie z podjętymi 24 lutego 2011 roku uchwałami Nr VI/47/11 -  969.728,47 zł,  Nr VI/48/11 
po zmianie na sesji w grudniu 2012 roku - 1.119.811,83 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia  
w 2013 roku na łączną kwotę 2.021.724,80 zł).
                                                                      

Przychody w kwocie 6.448.017,10 zł dotyczą:
- kredytu z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 709.173,00 zł

-  pożyczki  z  WFOŚiGW na  finansowanie  zadania  „Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  gminy 
Byczyna  etap  I  Roszkowice”  w   wysokości  520.000,00  zł  (na  sesji  w  grudniu  zostanie 
wprowadzona  zmiana  w  uchwale  nr  VI/49/11z  dnia  24.02.2011  roku  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki, w której zmniejsza się przychody w 2012 roku o 51,00 zł i w 2013 roku o 13,00 zł)

- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 1.119.811,83 zł (na sesji w grudniu zostanie 
wprowadzona  zmiana  w  uchwale  nr  VI/48/11z  dnia  24.02.2011  roku  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki, w której kwotę 104.232,83 zł z 2012 roku przesunie się do uruchomienia na rok 2013)

-  kredytu  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Kompleksowa 
termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna”  wysokości  
969.728,47 zł



- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” w  wysokości 607.579,00 zł (na sesji w grudniu zostanie 
wprowadzona  zmiana  w  uchwale  nr  VI/49/11z  dnia  24.02.2011  roku  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki, w której kwotę 377.200,00 zł z 2012 roku przesunie się do uruchomienia na rok 2013)

Planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Byczyński Inkubator 
Przedsiębiorczości” w kwocie 1.764.046,45 zł
oraz zaciągnięcie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowy 
w Proślicach” w kwocie 257.678,35 zł.

Ponadto  zaplanowano  przychody z  tytułu  spłaty  pożyczki  udzielonej  dla  Stowarzyszenia  OSP  
w Kostowie na zadanie dofinansowywane z Unii Europejskiej pn. „Budowa Sołeckiego Centrum 
Kulturalno-Oświatowego w Kostowie” w kwocie 500.000,00 zł. 



                                  Załącznik nr 3
Tabela nr 2 

do uchwały budżetowej……………………..
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia ……………… roku

Plan  rozchodów  budżetu  gminy  na  2013 rok

Lp. Nazwa Kwota w zł

Razem spłaty 10.641.312,04

§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 7.116.470,69 
1. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 457/10/2007/1229/F/1/NW 500.000,00 
2. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 1658/2008/1229/INW 610.000,00
3. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 1204/10/2008/1229/ING 50.000,00
4. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2040/08/2009/1229/INW 100.000,00
5. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2594/07/2009/1229/INW 145.000,00
6. spłata kredytu z BS Namysłów

- umowa KR-10-02683 169.500,00
7. spłata kredytu z BS Namysłów

- umowa zostanie podpisana 111.400,00
8. spłata kredytu z BS Wołczyn

- umowa 1/JST/11/5            z 2011 roku 958.653,54 zł, 
z roku 2012 969.758,23 zł, z roku 2013 969.728,47 zł 2.898.140,24

9. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu
- umowa 1/JST/09 75.000,00

10. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu
- umowa 1/JST/11 143.384,00

11. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00001851/00 200.000,00

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

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

14. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002093/00 150.000,00

15. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002223/00 100.000,00

16. spłata  kredytu  (bank  zostanie  wybrany  w  drodze  przetargu)  
na zadanie Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości 

1.764.046,45

§  963  –  Spłata  pożyczek  otrzymanych  na  finansowanie  zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 3.024.841,35

1. Spłata  pożyczki  z WFOŚiGW w Opolu  na zadanie inwestycyjne  pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice”
- umowa nr 8/2012/G-08/OW-OT/P

148.800,00

2. Spłata  pożyczki  z  WFOŚ  i  GW  w  Opolu  na  Kompleksową 



termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna
- umowa zostanie podpisana

307.579,00

3. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne 
pn. „Kompleks sportowy w Proślicach"
- umowa zostanie podpisana

257.678,35

4. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice”
- umowa nr PROW321.11.02211.16
z 2012 roku 1.190.972,17 zł   z 2013 roku 1.119.811,83 zł

2.310.784,00

§ 962 – Pożyczki udzielona na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

500.000,00

1. Stowarzyszenie OSP w Kostowie
Umowa zostanie podpisana

500.000,00

 
                                

Rozchody w kwocie 10.641.312,04 zł zostaną spłacone z niżej wymienionych źródeł:
1. z nadwyżki budżetu w kwocie 4.193.294,94 zł
2. z przychodów w kwocie 2.336.752,00 zł
3. z dochodów UE w kwocie 4.111.265,51 zł

Rozchody  w kwocie 7.830.412,04 zł dotyczą:

- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 2.898.140,24 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 307.579,00 zł.
- pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowy w Proślicach” 
w  wysokości 257.678,35 zł.
- pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 2.310.784,00 zł.
-  kredyt  z  BS  Rolników  na  finansowanie  zadania  „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  gminy 
Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 143.384,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy 
Byczyna etap I Roszkowice wysokości 148.800,00 zł.
- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na wyprzedzające finansowanie, na zadanie 
„Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” w wysokości 1.764.046,45 zł.

W związku  z  tym,  że  ww kredyty  i  pożyczki  zostały  lub  zostaną  zaciągnięte  na  zadania 
dofinansowywane  z  Unii,  inwestycje  w  dalszym  ciągu  trwają,  bądź  nie  wpłynęło  jeszcze 
dofinansowanie  ww  spłaty  kredytów  i  pożyczek  podlegają  wyłączeniu z  obsługi  długu  
w kwocie 7.830.412,04 zł i zostały  wykazane w WPF. 

Rozchody  w kwocie 2.810.900,00 zł dotyczą:

-  udzielonia  pożyczki  dla  OSP  w  Kostowie  na  wyprzedzające  finansowanie  inwestycji 
dofinansowywane ze środków UE w wysokości 500.000,00 zł.
-spłaty kredytu  zaciągniętego w BS Bank Rolników  w Opolu na „Budowa drogi w Ciecierzynie” 
w wysokości 75.000,00 zł
-spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych 
dochodach w wysokości 500.000,00 zł
-spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na budowę Orlika 2012 w wysokości 100.000,00 zł



-spłaty kredytów  zaciągniętych w BOŚ Opolu na spłatę kredytów w wysokości 755.000,00 zł
-spłaty kredytu  zaciągnietego w BOŚ Opolu na Budowe drogi w Kochłowicach-trakt w wysokości 
50.000,00 zł
-spłaty kredytu  na „Dotację celową dla stowarzyszenia OSP w Janówce” w ING Bank Śląski  
w Oleśnie w wysokości 50.000,00 zł
-spłaty kredytu  na „Dotację celową dla stowarzyszenia OSP w Nasalach” w ING Bank Śląski  
w Oleśnie w wysokości 50.000,00 zł
-spłaty kredytu  na spłatę kredytów w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 100.000,00 zł
-spłaty kredytu  na I etap „schetynówek” w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 200.000,00 zł
-spłaty  kredytu   na  Zagospodarowanie  przestrzeni  w Byczynie  w ING Bank Śląski  w Oleśnie
w Opolu w wysokości 150.000,00 zł
-spłaty kredytu   na  Izbę  Tradycji  i  termomodernizację  zabytkowego  Ratusza  w BS Namysłów
w wysokości 169.500,00 zł
-spłaty  kredytu   na  Drogę   i  odbudowe mostu  w Ciecierzynie  w BS Namysłów w wysokości 
111.400,00 zł

-

Załącznik nr 4



Tabela nr 1
do uchwały budżetowej …………………………..

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia …………….. roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań
 Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 2013 rok

Dział Rozdział § Nazwa Dochody 
w zł

851 Ochrona zdrowia 180.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180.000,00

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 135.000,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego

45.000,00

       Razem 180.000,00

                          

                     Załącznik nr 4



Tabela nr 2
do uchwały budżetowej …………………………..

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia …………….. roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań
 Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii 
na 2013 rok

Dział Rozdział Nazwa Wydatki 
w zł

851 Ochrona zdrowia 186.000,00
85153 Przeciwdziałanie narkomanii 6.000,00

Wydatki bieżące 6.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180.000,00

Wydatki bieżące w tym: 180.000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 
zakładu budżetowego 127.000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 10.000,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.000,00
Pozostałe wydatki 30.000,00

Razem                                                                                                186.000,00

                   

              



 Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej Nr …………………..

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia ………………………roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami  

na 2013 rok

Dział Rozdział § Nazwa Dochody w 
zł

Wydatki w zł

750 Administracja publiczna 79.613,00 79.613,00
75011 Urzędy wojewódzkie 79.613,00 79.613,00

2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami 79.613,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.550,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.438,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.625,00

751 Urzędy  naczelnych  organów  władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 1.647,00 1.647,00

75101 Urzędy  naczelnych  organów  władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.647,00 1.647,00

2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami 1.647,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.377,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00

752 Obrona narodowa 800,00 800,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00

2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 800,00
851 Ochrona zdrowia 500,00 500,00

85195 Pozostała działalność 500,00 500,00
2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 

państwa  na  realizację  zadań  bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 410,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00



4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00
852 Pomoc społeczna 3.057.000,00 3.057,000,00

85212 Świadczenia  rodzinne,  zaliczki 
alimentacyjne  oraz  składki  na 
ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 3.045.000,00 3.045.000,00

2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami 3.045.000,00

3110 Świadczenia społeczne 2.875.611,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.152,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.924,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92.654,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.644,00
4210 Zakup materiałów i usług 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.115,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych
2.300,00

4700 Szkolenia  pracowników  nie  będących 
członkami korpusu służby cywilnej

800,00

85213 Składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne 
opłacane  za  osoby pobierające  niektóre 
świadczenia  z  pomocy  społecznej, 
niektóre  świadczenia  rodzinne  oraz  za 
osoby uczestniczące w zajęciach centrum 
integracji społecznej 11.000,00 11.000,00

  2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami 11.000,00

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.000,00 1.000,00

2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami

1.000,00

3110 Świadczenia społeczne 1.000,00
       Razem 3.139.560,00 3.139.560,00



                                                                                                    
                                  Załącznik nr 6

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej Nr …………………..

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia ………………………roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań 
 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dział Rozdział § Nazwa Dochody 
w zł

851 Ochrona zdrowia 45.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego

45.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

100.000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100.000,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100.000,00

Razem 145.000,00



                                 
 Załącznik nr 6

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej Nr …………………..

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia ………………………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 5.000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 5.000,00

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

5.000,00

801 Oświata i wychowanie 11.000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11.000,00

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

11.000,00

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

       Razem 25.000,00
 



                        
                                  Załącznik nr 7

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej Nr …………………

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia ………………. roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2013 rok

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 703.600,00
I Instytucje kultury 703.600,00
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 703.600,00

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 903.600,00



                                  Załącznik nr 7
Tabela nr 2

do uchwały budżetowej Nr …………………
  Rady Miejskiej w Byczynie z dnia ………………. roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
na 2013 rok

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota w zł

Dotacje celowe 567.721,73
I Na realizację zadań określonych 

w ustawie o systemie oświaty
567.721,73

Wydatki bieżące 567.721,73
1. Byczyńskie Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza”
801 80101

80103
469.060,08
98.661,65

    II Na realizację zadań określonych 
w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie

284.933,01

Wydatki bieżące 63.000,00
851

926

85154
85195
92605

10.000,00
3.000,00

50.000,00

Wydatki majątkowe 221.933,01
1. Stowarzyszenie OSP w Kostowie 754 75412 221.933,01

Razem 852.654,74



Objaśnienia do podziału Funduszu sołeckiego na 2013 rok

Na  rok  2013  w  budżecie  gminy  Byczyna  został  wyodrębniony  Fundusz  Sołecki  w  ogólnej 
wysokości 322 440,12 zł.  Wszystkie  23  sołectwa gminy Byczyna złożyły wnioski, które zostały 
zweryfikowane pozytywnie.
Sołectwa przeznaczyły przyznane im środki na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia 
mieszkańców, stanowiące zadania własne gminy, zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W rozdziale 01010 sołectwo Kochłowice przeznaczyło kwotę 6 000,00 zł na zarurowanie rowu. 
Działanie  związane jest  z  kontynuacją inwestycji – kanalizacja deszczowa.

W  rozdziale  60014  sołectwo  Biskupice  przeznaczyło  kwotę  5 000,00  zł  na  dotację  
dla Powiatu Kluczborskiego na remont dróg powiatowych. 

Kwotę 71 412,96 zł sołectwa wyodrębniły w swoich wnioskach  na utrzymanie dróg gminnych 
znajdujących  się  na  terenie  poszczególnych  sołectw,  co  wpłynie  na  poprawę  bezpieczeństwa 
mieszkańców.  Środki  w tym zakresie  wydatkowane  będą  przez  sołectwa  zarówno na  zimowe  
jak i bieżące utrzymanie dróg .

Kwotę  13 500,00  zł  sołectwa   zaplanowały  w  rozdziale  -  Ochotnicze  straże  pożarne   
na ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową.

Sołectwo  Biskupice  wydzieliło  w  planie  kwotę  1.000,00  zł  dla  Szkoły  Podstawowej  
w Biskupicach na zakup kosiarki.

Na zadania z zakresu poprawy estetyki i porządku oraz utrzymania zieleni  sołectwa przeznaczyły 
kwotę ogółem 16.996,48 zł. W głównej mierze sołectwa zaplanowały w zadaniach z tego zakresu 
wydatki  związane z koszeniem traw na terenach gminnych w obrębie poszczególnych sołectw,  
a w szczególności zakupy kosiarek i paliwa .

Siedem  sołectw  przeznaczyło  łączną  kwotę  16.610,50  zł  na  utworzenie  nowych,  
bądź doposażenie już istniejących placów zabaw.

Kwotę 162.859,01 zł  sołectwa przeznaczyły  na zadania w zakresie kultury, a w szczególności  
na działalność i koszty związane z bieżącym utrzymaniem świetlic, które są najczęściej jedynym 
miejscem wspólnych spotkań mieszkańców oraz na organizację imprez mających na celu integrację 
mieszkańców sołectw  i służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Realizacja zadań 
w tym zakresie służyć będzie  wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej oraz pobudzaniu 
aktywności mieszkańców.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale – pozostała działalność  
na  wydatki  majątkowe  wydzielone  zostały  środki  w  wysokości   7.761,17  zł  w  tym  sołectwo 
Gołkowice przeznaczyło  1.000,00 zł  jako wkład na kontynuację  zadania  pn.”Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołkowice” oraz sołectwo Miechowa zaplanowało  kwotę 
6.761,17 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę „biesiadnika”.
Sołectwo Proślice  zaplanowało  w rozdziale  „obiekty sportowe”  wydatki  majątkowe w kwocie 
8.000,00  zł  na  kontynuację  inwestycji   „Budowa  ośrodeka  sportowo-rekreacyjnego  w  gminie 
Byczyna we wsi Proślicach.



Ponadto zaplanowane zostały przez sołectwa  wydatki na działania w zakresie kultury fizycznej  
w ogólnej kwocie 13.300,00 zł. 

Załącznik nr 8
Tabela nr 2

do uchwały budżetowej Nr …………………
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia ………………. roku

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy innych niż środki 
Funduszu sołeckiego na 2013 rok 

Lp. Miejscowość Rozdział
 92109
1. Biskupice 100,00

2. Wojsławice 200,00
3 Janówka 700,00
4. Polanowice 200,00
5. Paruszowice 200,00

6. Proślice 600,00
7. Jaśkowice 600,00
8. Kostów 400,00
9. Samorząd Mieszkańców Byczyny 600,00

Razem  3.600,00

Dodatkowe  środki  dla  Rad  sołeckich  są  środkami  pozyskanymi  w  związku  z  konkursami 
dożynkowymi w 2012 roku. Konkursy zostały rozstrzygnięte w następujących kategoriach:

1. „Piękna wieś”, kategoria „sołectwo”
2. „Konkurs wieńca dożynkowego, kategoria „wieniec tradycyjny”
3. „Konkurs wieńca dożynkowego, kategoria „wieniec współczesny”.
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  Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej nr………………………

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia …………….. roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 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. Świadczenia integracyjne
4. Dotacja z budżetu gminy

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
2460
2650

4010 
4040

4110
4120
4170
 

20.000,00
343.905,00
486.127,00
200.000,00

1.030.032,00

1.050.032,00

1.030.032,00

270.990,00
22.672,00

155.441,00
5.574,00

28.000,00
      547.355,00

20.000,00

1.050.032,00

     Celem  działań  Centrum  Integracji   Społecznej  „CISPOL”  w  Polanowicach  
jest socjalizacja wtórna osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym oraz działania długofalowe 
mające wpływ na postawę człowieka  i jego sposób funkcjonowania w środowisku.
Jednostka  realizuje  zadania  własne  związane  z  aktywizacją  osób  dysfunkcyjnych  poprzez 
reintegrację  społeczną  i  zawodową.  Celem  w  ramach  reintegracji  społecznej  jest  kształcenie 
umiejętności  pozwalających  na  pełnienie  ról  społecznych  oraz  wyrównywanie  szans  na  rynku 
lokalnym.  Prowadzi  sie  zajęcia  indywidualne  i  grupowe  doradztwa  zawodowego  i  wsparcia 



psychologicznego  dla  wszystkich  uczestników.   Uczestnikami  Centrum  są  osoby  długotrwale 
bezrobotne, niepełnosprawne z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po zakładzie 
karnym oraz po leczeniu alkoholowym.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2013 rok

Budżet gminy opracowano na podstawie:
- zawiadomienia  Ministra  Finansów  o  otrzymanych  wielkościach  subwencji  i  udziałów 

w podatku od osób fizycznych 
- zawiadomienia Wojewody Opolskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne
-   uchwały  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  
      od nieruchomości na 2013 rok
-     uchwał Rady Miejskiej w Byczynie  w sprawie pozostałych podatków  i opłat lokalnych

Budżet gminy opracowano w zestawieniu na dochody gminy,  wydatki gminy,  przychody 
i  rozchody  gminy,  plany  finansowe  zadań  zleconych  i  zadań  realizowanych  na  podstawie 
porozumień oraz na podstawie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

Budżet gminy na rok 2013 wynosi ogółem 44.204.206,77 zł

- po stronie dochodów -     37.756.189,67 zł
- po stronie przychodów -       6.448.017,10 zł
- po stronie wydatków             -     33.562.894,73 zł
- po stronie rozchodów -     10.641.312,04 zł

Z ogólnej kwoty 44.204.206,77 zł w budżecie roku 2013 wpływy dotyczą:
1.  dochody majątkowe                    8.952.807,12 zł w tym

-  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich i z udziałem środków o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.805.011,34 zł

-  dochody ze sprzedaży w kwocie                           780.987,96 zł
-  dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
   w prawo własności        5.000,00 zł
-  dofinansowanie do inwestycji z budżetu państwa    261.807,82 zł
-  pomoc finansowa od innej jednostki samorządu terytorialnego      100.000,00 zł

2.  dochody bieżące                                  28.803.382,55 zł  w tym
-  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich i z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie                      347.200,20 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminom odrębnymi ustawami 3.139.560,00 zł
3.  przychody 6.448.017,10 zł

Z ogólnej kwoty 44.204.206,77 zł w budżecie roku 2013 przeznacza się:
l.    na wydatki bieżące kwotę 25.266.416,47 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych   4.457.817,25 zł
-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.968.788,75 zł     
- dotacje z budżetu w kwocie                                                  1.559.321,73 zł 
- obsługa długu publicznego w kwocie                                   1.038.100,00 zł 
- rezerwa ogólna w kwocie                                                          39.159,74 zł 

      - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu 



     zarządzania kryzysowego            66.000,00 zł
- Fundusz sołecki w kwocie      322.440,12 zł

2.   na  wydatki majątkowe kwotę                                                      8.296.478,26 zł
3.   na   rozchody kwotę                                                                    10.641.312,04 zł

W ramach ww środków na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyodrębnia się: 
- na wydatki bieżące                   359.756,20 zł
w tym udział gminy       12.556,00 zł
- na wydatki majątkowe              7.352.467,62 zł

W budżecie na rok 2013  zaplanowano  przychody i koszty, wydatki :
-  Centrum Integracji  Społecznej  CISPOL w Polanowicach  (  samorządowy zakład  budżetowy ) 
przychody w kwocie 1.030.032,00 zł w tym dotacja  przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 
200.000,00  zł  oraz  koszty  w  kwocie  1.030.032,00  zł  w  tym  wynagrodzenia  i  pochodne  
od wynagrodzeń w kwocie 482.677,00 zł.

Na dzień 29 października 2012 roku Gmina Byczyna nie podpisała żadnych umów o partnerstwie 
publiczno-prywatnym.

W roku 2013 nie będą prowadzone wydzielone rachunki dochodów jednostek, o których mowa  
w art.  223 ust.  1,  oraz  wydatki  nimi  finansowane.  Powyższe  dochody  i  wydatki  zostały  ujęte 
bezpośrednio w budżecie gminy.

Dochody budżetowe

 010 - Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie                       410.499,00 zł  w tym:
- dochody bieżące               3.000,00 zł
z tytułu zwrotów poniesionych kosztów geodezyjnych w związku ze sprzedażą gruntów 3.000,00 zł
- dochody majątkowe           407.499,00 zł
Dochody majątkowe dotyczą wpływów, jakie planuje się uzyskać ze sprzedaży gruntów rolnych  
i działek nie zabudowanych.

020 - Leśnictwo 
W tym dziale zaplanowano uzyskanie dochodów  w kwocie                         8.000,00 zł w tym:
-dochody bieżące                8.000,00 zł 
z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich    8.000,00 zł

600 – Transport i łączność
W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie   12.000,00 zł  w tym:
- dochody bieżące               12.000,00 zł 
z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego               12.000,00 zł 

700 - Gospodarka mieszkaniowa 
W dziale tym  planuje się uzyskać dochody w wysokości          1.358.467,78 zł w tym:
- dochody bieżące             718.171,00 zł z tego:

o wpływy  za najem i dzierżawę  lokali  w kwocie                               36.000,00 zł
o wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste w kwocie            45.000,00 zł
o wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych i użytkowych  

w wysokości    14.171,00 zł 



o wpływy z różnych dochodów m.in. ze zwrotów kosztów geodezyjnych 
      w wysokości     5.000,00 zł
o wpływy z czynszów za mieszkania komunalne, garaże, lokale użytkowe  

w wysokości             610.000,00 zł   

- dochody majątkowe             640.296,78 zł z tego:
o wpływy ze sprzedaży mieszkań i  lokali  użytkowych  w wysokości  373.488,96 zł  w tym 

końcowa rata za sprzedaż budynku po byłym ZEC w kwocie 275.000,00 zł
o wpływy  z   tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności, 

przysługującego osobom fizycznym  w wysokości                              5.000,00 zł
o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa                 261.807,82 zł
w tym dofinansowanie:
 „Budynek socjalny w Miechowej”  261.807,82 zł

750 - Administracja publiczna
Na rok 2013 zaplanowano w tym dziale         122.980,35 zł w tym:
- dochody bieżące         122.980,35 zł z tego:
na podstawie pisma informującego o zaplanowanej dotacji od Wojewody Opolskiego  na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
kwotę 79.613,00 zł, z tytułu 5% dochodów od wpływów za  udostępnienie danych osobowych  
7,35 zł. 
Dodatkowo w dziale tym zaplanowano:
- wpływy z różnych opłat w kwocie              5.000,00 zł
- dofinansowanie projektu  pn. „Byczyna na weekend” w kwocie             23.360,00 zł
- wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych            15.000,00 zł

751  –  Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej,  kontroli  i  ochrony  prawa  oraz 
sądownictwa
Na  podstawie  pisma  z  Krajowego  Biura  Wyborczego  o zaplanowanej  w  projekcie  budżetu 
Delegatury w Opolu dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 
wyborców wprowadzono do budżetu gminy dochody bieżące w wysokości 1.647,00 zł. 

752 – Obrona narodowa
Na  podstawie  pisma  Wojewody  Opolskiego  o zaplanowanej   dotacji  celowej  przeznaczonej  
na  pozostałe  zadania  obronne  zaplanowano  w budżecie  gminy  dochody  bieżące  w wysokości  
800 zł. 

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zaplanowane dochody tego działu są dochodami bieżącymi i wynoszą   10.032.859,00 zł.
Minister  Finansów  poinformował  Burmistrza  o  wielkości  udziałów  w podatku  dochodowym  
od osób fizycznych w kwocie 3.288.198,00 zł i taką też kwotę przyjęto do budżetu 2013 roku. 

Przekazana informacja   o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku 
dochodowego  od  osób  fizycznych  nie  ma  charakteru  dyrektywnego,  a  jedynie  informacyjno-
szacunkowy,  ponieważ  dochody  podatkowe  planowane  są  w  budżecie  państwa  na  podstawie 
szacunków i prognoz.            
Bazując na planowanym wykonaniu za rok 2012 udziałów gminy w podatku od osób prawnych, 
zaplanowano uzyskanie wpływów w kwocie 25.000,00 zł. 
Podatek od nieruchomości  został  określony na podstawie uchwały Rady Miejskiej  w Byczynie  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok . Jest to kwota 3.795.172,00 zł. 



Podatek   od środków transportowych   został  określony  na  podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Byczynie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
w wysokości 98.405,00 zł. 
Zaplanowane  wpływy z  tytułu  podatku  rolnego wyniosą   2.506.671,00 zł.  Podstawą naliczenia 
podatku rolnego jest cena żyta za 1 dt w wysokości 75,86 zł, 
Z tytułu  podatku leśnego planuje  się  uzyskać  kwotę 12.113,00 zł.  Podstawą naliczenia  podatku 
leśnego jest cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa  za pierwsze trzy kwartały roku 
2012 tj. kwota 186,42 za 1 m³ drewna. 
Na  2013  rok  dochody  z  tytułu  renty  planistycznej  oraz  opłaty  adiacenckiej  zaplanowano  
w wysokości 7.000,00 zł oraz po raz pierwszy od wielu lat zaplanowano opłatę od posiadania psów 
w wysokości 5.000,00 zł.
Ponadto w budżecie na rok 2013 planuje się   uzyskanie dochodów na poziomie roku 2012:

o z wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 40.000,00 zł
o z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 40.000,00 zł
o z podatków od spadków i darowizn w wysokości 22.000,00 zł
o z wpływów z opłaty targowej w wysokości             20.000,00 zł
o  z wpływów z opłaty za czynności cywilnoprawne w wysokości143.000,00 zł
o  z wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

   podatków i opłat  w wysokości 17.000,00 zł 
o zwroty kosztów upomnień w wysokości                                        10.300,00 zł

758 – Różne rozliczenia
Wysokość  subwencji  ogólnej  do budżetu 2013 roku przyjęto  zgodnie z  załącznikiem do pisma 
Ministra Finansów  w wysokości        11.982.435,00 zł 
tj. o 744.148,00 zł mniej niż przyjmowano do budżetu 2012 roku
w tym:
 część oświatowa –        8.177.606,00 zł
 część równoważąca –              194.192,00 zł
 część wyrównawcza –                    3.610.637,00 zł z tego:
-  kwota podstawowa     –                                       2.413.816,00 zł
-           kwota uzupełniająca    –                   1.196.821,00 zł
Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości                                       400,00 zł 

 801 - Oświata i wychowanie 
W  dziale  tym,  na  podstawie  informacji  przekazanych  przez  dyrektorów  szkół  i  kierowników 
referatów zaplanowano 

o dochody bieżące w wysokości                       585.685,20 zł w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy                          37.450,00 zł 
w tym m.in. czynsze za mieszkania nauczycielskie, wynajem sal lekcyjnych i sportowych
- wpływy z różnych dochodów             14.150,00 zł
- opłaty za badania techniczne samochodów przeprowadzanych w stacji 
  diagnostycznej przy szkole zawodowej w Polanowicach                         100.000,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i opłaty na wyżywienie dzieci      360.000,00 zł
- dofinansowanie z UE do projektów:

o Comenius kwota   7.885,20 zł
o Nowe szanse 16.200,00 zł

851 – Ochrona zdrowia
Dochody tego działu są dochodami bieżącymi w wysokości                     180.500,00 zł 
Są to:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie               135.000,00 zł 



- dotacja celowa w kwocie       500,00 zł 
na koszty wydawania decyzji dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na okres do 30 dni 
w przypadku, gdy zainteresowany nie ma ubezpieczenia z innego tytułu i równocześnie spełnia 
kryteria opieki społecznej ( np. bezdomni )
-dotacja celowa od Gminy Kluczbork i Wołczyn w łącznej kwocie 45.000,00 zł
z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach.
852 – Pomoc społeczna
Dochody bieżące       4.331.405,00 zł w tym:
Na podstawie pisma Wojewody Opolskiego o zaplanowanej  dotacji celowej na realizację zadań 
bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami 
zaplanowano w budżecie gminy kwotę        3.057.000,00 zł z tego na:
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
 i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota                                       3.045.000,00 zł 
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
  świadczenia rodzinne kwota                                                                      11.000,00 zł 
- wynagrodzenie opiekuna prawnego w formie świadczenia         1.000,00 zł 
Na  podstawie  tego  samego  pisma  przyjęto  do  budżetu  dotacje  na  realizację  własnych  zadań 
bieżących gmin w kwocie          699.000,00 zł z tego na:
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
  świadczenia rodzinne kwota                                                                     22.000,00 zł 
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
  społeczne kwota          324.000,00 zł
- na zasiłki stałe kwota          127.000,00 zł
- na utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  kwota          145.000,00 zł
- na dożywianie            81.000,00 zł 
Z  wpływów  za  usługi  opiekuńcze  OPS  w  Byczynie  planuje   uzyskać  dochody  w  wysokości 
20.000,00 zł,  z dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i  funduszu alimentacyjnego
 15.000,00 zł, z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 9.100,00 zł.
W 2013 roku Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach jest realizatorem  projektu 
rozpoczętego   w  2012  roku  pn.  „Twoje  Życie  Nasza  Wspólna  Sprawa”.  Projekt  realizowany  
w ramach „Aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.  
W związku z tym planowana jest:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
i z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach 
publicznych w kwocie w wysokości            299.755,00 zł
Ponadto  w dziele  tym zaplanowano  wypływy z  Powiatowego  Urzędu Pracy  będące  refundacją 
poniesionych wydatków na prace publiczne i interwencyjne w kwocie     225.000,00 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody tego działu to dochody majątkowe w kwocie       2.255.770,75 zł w tym:
w całości jest  to dofinansowanie z UE do zadania pn.”Byczyński  Inkubator Przedsiębiorczości  
w Polanowicach”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody tego działu to dochody bieżące w kwocie            13.300,00 zł w tym:
- wpływy z tytułu dopłat uczniów do utrzymania internatu 
w Polanowicach i zwroty kosztów za posiłki            12.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy  1.300,00 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Zaplanowane dochody bieżące tego działu w kwocie           810.200,00 zł dotyczą:
- wpływów dotyczących okresu lipiec-grudzień 2013 roku związanych 
z realizacją ustawy o porządku i czystości w gminach w kwocie           750.000,00 zł
- wpływów z opłaty produktowej w kwocie      200,00 zł 
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie 
ze środowiska w kwocie             60.000,00 zł

Zaplanowano dochody majątkowe:

1. w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

i z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach 
publicznych w łącznej kwocie                              5.291.562,24 zł w tym
- na zadnie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
gminy Byczyna”         2.898.140,24 zł 
w tym:
refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku                                        958.653,54 zł
refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku 969.758,23 zł
refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku 969.728,47 zł
 - na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa sieci sanitarnej gminy Byczyna 
etap I Roszkowice”          2.393.422,00 zł 
w tym:
refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku                 1.190.972,17 zł

2. w formie pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Kluczborski 
w kwocie             100.000,00 zł
do  zadania  pn.  „Zagrodowe  oczyszczalnie  ścieków  w  Polanowicach  i  w  Miechowej  
wraz z ekologiczną kotłownia w Miechowej”.

926 – Kultura fizyczna
Zaplanowane dochody tego działu są:
dochodami majątkowymi w wysokości 257.678,35 zł w tym:
-  dotacja  celowa  w  ramach  programów  finansowanych  z  udziałem  środków  europejskich  
i z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach 
publicznych w kwocie 257.678,35 zł na  dofinansowanie zadania pn. „Budowa ośrodka sportowo-
rekreacyjnego w gminie Byczyna we wsi Proślice”.         

Wydatki  budżetowe

010 - Rolnictwo i łowiectwo 
W dziale tym  na wydatki bieżące przeznacza  się kwotę         111.793,42 zł w tym:
- składki na Izby Rolnicze 2% planowanych wpływów z podatku rolnego           50.133,42 zł 
- wyceny gruntów do sprzedaży oraz opłaty składek członkowskich                    29.360,00 zł

- Związku Gmin Śląska Opolskiego
- Związku Gmin Źródeł Rzeki Prosny
- Stowarzyszenia „Górna Prosna”
- Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”
- Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosna
- Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 



oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod Kompleks sportowy w Proślicach, pod budowę 
grodu w Proślicach, obok świetlicy w Jakubowicach          32.300,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie            6.000,00 zł
dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice”.
Zaplanowane środki są udziałem Funduszu sołeckiego wsi Kochłowice.

600 - Transport i łączność  
W dziale tym na  wydatki bieżące, przeznacza się środki w wysokości           125.048,79 zł
Z powyższych środków realizowane będą bieżące remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie 
dróg.  W wydatkach  bieżących  mieszczą  się  środki  Funduszu sołeckiego,  zgodnie  z  wnioskami 
Rad  sołeckich  na  kwotę  76.412,96  zł  w  tym  5.000,00  na  pomoc  finansową  dla  Powiatu 
Kluczborskiego na bieżące remonty dróg ze środków Funduszu sołeckiego wsi Biskupice.
                 
700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Wydatki bieżące tego działu wynoszą           589.283,00 zł 
Wydatki dotyczą przede wszystkim wydatków związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym 
gminy Byczyna i dotyczą opłat za co, energię elektryczną, wodę i kanalizację, dopłaty dla wspólnot 
mieszkaniowych, do utrzymania mieszkań i lokali będących własnością gminy, a także za usługi 
zewnętrzne w tym usługi remontowe na mieniu komunalnym.
Pozostałe wydatki dotyczą:

- opracowań geodezyjnych, mapek, wypisów i wyrysów, operatów szacunkowych, opłat 
notarialnych, ogłoszeń w prasie ; wszystko związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych 
i użytkowych,

- podatku od nieruchomości od mienia komunalnego, będącego własnością gminy, a które 
nie zostały oddane w dzierżawę,

- kosztów postępowania egzekucyjnego.
Wydatki majątkowe w kwocie           389.249,47 zł
dotyczą zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą. Budynek 
wielorodzinny Miechowa 25F” w tym dofinansowanie z budżetu państwa          261.807,82 zł

                 
750 - Administracja publiczna 
W dziale tym realizujemy  wydatki bieżące w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 75011
związane z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 79.613,00 zł 
z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             79.613,00 zł

Rozdział 75022
Na utrzymanie Rady, na wydatki bieżące przeznacza się kwotę                           120.500,00 zł 
w tym na: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      100.000,00 zł

- diety dla radnych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         20.500,00 zł

- na zakupy artykułów spożywczych, prasy, 
- na zakup materiałów biurowych,
- na usługi i delegacje, 
- na obsługę prawną

Rozdział 75023
Na wydatki bieżące w rozdziale „urząd gminy” przeznacza się kwotę              3.440.000,35 zł 



Wydatki bieżące przeznacza się na:
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie       2.820.000,00 zł 
w tym:
- planowane wakaty: kontroler i 2 stanowiska związane z realizacją zadania „utrzymanie porządku
i czystości w gminie” oraz planowane zwiększenie fundusz płac w związku z inflacją i ze wzrostem 
najniższej krajowej płacy           
- planowane umowy zlecenia i o dzieło (w tym audytor)            30.000,00 zł

- inkaso dla sołtysów za pobór podatków oraz dla Klubu Hetman 
  za pobór opłaty targowej            60.000,00 zł
- planowane „13-te” potrącenia            80.000,00 zł
- planowana odprawa emerytalna            24.000,00 zł
- planowane nagrody jubileuszowe            54.200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne          162.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne          380.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy            54.100,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                       13.600,00 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      606.400,35 zł
w tym m.in.:
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia
- zakup środków czystości, artykułów spożywczych do sekretariatu
- zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody          
- zakup usług zewnętrznych
- usługi pocztowe
- prowizje bankowe
- konserwacja kserokopiarek
- usługi informatyczne
- usługi prawnicze
- delegacje służbowe krajowe          
- szkolenia pracowników            
- odpis na ZFŚS 
W ramach ww wydatków rzeczowych realizowane będą również koszty związanych z poborem  
i egzekucją należności podatkowych.

         
Na wydatki majątkowe przeznacza się           20.000,00 zł 
z tego na komputeryzację          20.000,00 zł

Rozdział 75075
W ramach promocji gminy zaplanowano wydatki bieżące 
w kwocie          55.916,00 zł 
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych          20.000,00 zł
dotyczące materiałów promocyjnych.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na projekt 
pn. ”Weekend w Byczynie”          35.916,00 zł

Rozdział 75095
W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano wydatki jednostek budżetowych 
w kwocie                              70.000,00 zł
na wypłatę  diet  dla sołtysów biorących udział  w sesjach Rady Miejskiej  oraz na ubezpieczenia 
mienia gminy.



751  -  Urzędy  naczelnych  organów,  władzy  państwowej,  kontroli  i  ochrony  prawa  oraz 
sądownictwa 
W  dziale  tym  gmina  otrzymuje  dotację  na  bieżącą  aktualizację  spisów  wyborców  
w wysokości 1.647,00 zł.   W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące w kwocie  
1.647,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.647,00 zł.

752 – Obrona narodowa
W  dziale  tym  gmina  otrzymuje  dotację  na  zadania  zlecone  w  wysokości  800,00  zł.   Dotację 
otrzymuje się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.
Ponadto na akcje kurierskie zaplanowano ze środków własnych kwotę 300,00 zł.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
W  dziale  tym  realizowane  są  wydatki  bieżące   związane  z  utrzymaniem  gotowości   bojowej 
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy (rozdział 75412),
które wynoszą               154.684,00 zł w tym:
-  środki  Funduszu  sołeckiego  na  zakup  niezbędnych  usług  i  wyposażenia  umożliwiającego 
zapewnienie  bezpieczeństwa  mieszkańcom  wsi  oraz  stanowiącego  ochronę  przeciwpożarowa 
i przeciwpowodziową dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości          13.500,00 zł
W ramach powyższych środków zabezpiecza się:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych          18.000,00 zł
na  wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział  w akcjach gaśniczych i za udział  
w szkoleniach. Obowiązek wypłaty ekwiwalentu wynika z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          22.850,00 zł
- wydatki związane z realizacje zadań statutowych        113.834,00 zł w tym:

• zakup paliwa, sprzętu, mundurów
• usługi zewnętrzne w tym na przeglądy samochodów i drobne naprawy 
• badania lekarskie 
• ubezpieczenie pojazdów bojowych, strażaków oraz remizy w Byczynie 

W ramach tego działu zabezpieczono również wydatki na zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) 
w kwocie 8.500,00 zł. Są to wydatki bieżące na opłatę za korzystanie z usług SMS w ramach, której 
mieszkańcy  gminy  otrzymują  informację  o  zagrożeniach  oraz  na  zakup  plandek  i  worków  
na piasek.

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą:
- dotacji celowej dla stowarzyszenia  na realizację inwestycji pn. „Budowa Sołeckiego Centrum 
Kulturalno-Oświatowego w Kostowie”       221.933,01 zł.

757 - Obsługa długu publicznego 
Na  obsługę  długu  publicznego  w  2013  roku  przeznacza  się  środki  finansowe  w  wysokości 
1.038.100,00  zł, na które składają się:

• spłaty odsetek  od kredytów i pożyczek:                                              1.036.000,00 zł  
- zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku 1.016.000,00 zł
- planowanego kredytu obrotowego w roku 2013    20.000,00 zł

• rozliczenia z bankami, które są związane z obsługą długu                              2.100,00 zł  
- w wysokości      2.100,00 zł

758 - Różne rozliczenia
Na 2013 rok planuje się 105.159,74 zł na rezerwę  w tym:



- 66.000,00 zł na rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 39.159,74 zł na rezerwę ogólną

801 - Oświata i wychowanie 
Na oświatę i wychowanie w budżecie przeznacza się kwotę 10.895.001,93 zł w tym:

1. wydatki bieżące                          10.885.001,93 zł
2. wydatki majątkowe                                 10.000,00 zł

na szkoły podstawowe –  4.428.081,08 zł z tego 
wydatki bieżące 4.428.081,08 zł, w tym:
- dotacje na zadania bieżące    469.060,08 zł
z tego w całości dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego „Tarcza” na realizację zadań w przejętej 
Publicznej Szkole Podstawowej w Kostowie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.223.000,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych               183.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych    552.121,00 zł
w tym ze środków funduszu sołeckiego        1.000,00 zł

na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –  193.339,65 zł, z tego 
wydatki bieżące 193.339,65 zł, w tym:
- dotacje na zadania bieżące      98.661.65 zł
z tego w całości dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego „Tarcza” na realizację zadań w przejętej 
Publicznej Szkole Podstawowej w Kostowie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie      76.600,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                   5.700,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych      12.378,00 zł

na przedszkola – 1.400.000,00 zł z tego:
 wydatki bieżące 1.400.000,00  zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.120.800,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                 51.200,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych    228.000,00 zł

na gimnazja – 2.840.485,20, z tego:
wydatki bieżące 2.840.485,20 zł w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych               122.460,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie            2.176.400,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych                           533.740,00 zł
- wydatki związane z projektem pn. „Comenius”       7.885,20 zł
 w tym:
na realizację zadań statutowych       7.885,20 zł

Z podpisanej w 2009 roku umowy z kancelarią adwokacką w sprawie prowadzenia sprawy sądowej 
przeciwko wykonawcy hali  sportowej  przy gimnazjum w Byczynie  wynika,  że  należy również 
zabezpieczyć kwotę w wysokości 5% kwoty dochodzonej od dłużnika tzn. kwoty 3.188.751,73 zł tj. 
159.437,58 zł  plus  należny podatek  VAT. Na powyższe  koszty i  inne  związane  z  prowadzoną 
sprawą zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł.
Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum w Byczynie.

na dowożenie uczniów do szkół – 350.000,00 zł z tego:
wydatki bieżące 350.000,00 zł w tym:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie      38.751,00 zł 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych    311.249,00 zł
Wydatki rzeczowe dotyczą przede wszystkim:
- zakupu biletów od spółki PKS dla uczniów    
- zwrotów za bilety
- zakupu paliwa, części, środków czystości
- ubezpieczenia pojazdu
- podatku od środków transportowych itp.
na szkoły zawodowe – 959.000,00 zł z tego:
wydatki bieżące 949.000,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie    790.000,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                 43.320,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych    115.680,00 zł
w tym 3.000,00 zł na spłatę odsetek od zakupionych na raty warsztatów szkolnych w Polanowicach 
wydatki majątkowe – 10.000,00 zł tj. rata za zakup warsztatów szkolnych w Polanowicach

na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.000,00 zł. Kwota ta wynika z dyspozycji art. 70a 
ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na podstawie, którego w budżetach 
organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.
W  ramach  zaplanowanych  środków  kwotę  11.000,00  zł  przeznacza  się  na  dotację  celową  
dla Powiatu Kluczborskiego na wydatki związane z pracą metodyków w placówkach oświatowych 
oraz kwotę 30.000,00 zł na wydatki statutowe w placówkach oświatowych.

na stołówki szkolne i przedszkolne – 534.400,00 zł, z tego:
 wydatki bieżące 534.400,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie     189.000,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                    1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych     344.400,00 zł
W  gminie  funkcjonuje  1  stołówka  szkolna  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Byczynie 
i 1 w Publicznym Przedszkolu w Byczynie. Od 2011 roku dochody i wydatki które do tej pory 
ujmowane były  w „dochodach własnych jednostek budżetowych  i  wydatki  nimi  finansowane”  
są składnikiem budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

na pozostałą działalność – 148.696,00 zł z tego:
wydatki bieżące 148.69600 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie           950,00 zł 
na wynagrodzenia  dla członków komisji  biorących udział  w pracach przy awansie zawodowym 
nauczycieli
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych    131.546,00 zł
w tym na nagrody w konkursach przedmiotowych i na zakończenie roku szkolnego, organizację 
spotkań 10.990,00 zł oraz w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów 120.556,00 zł.
-  wydatki  związane  z projektem pn.  „Nowe szanse edukacja  w szkołach podstawowych gminy 
Byczyna”      16.200,00 zł
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      16.200,00 zł

W placówkach oświatowych wydatki bieżące stanowią przede wszystkim koszty utrzymania tych 
placówek, a więc: opłaty za opał, co, gaz, energię elektryczną i wodę, materiały biurowe i środki 
czystości,  drobne  remonty,  ubezpieczenia  budynków i  pojazdów samochodowych  oraz  odpisy  
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

851 - Ochrona zdrowia 
Wydatki bieżące w kwocie            198.500,00 zł 



 dotyczą:
• przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie            180.000,00 zł
• zapobieganiu narkomanii w kwocie                          6.000,00 zł 
• pozostałej działalności  w kwocie                   12.500,00 zł

-   w rozdziale  85153 zaplanowano kwotę  6.000 zł  na  edukację  dzieci  i  młodzieży  w zakresie 
rozwiązywania  problemów  narkomanii.  Edukacja  ta  będzie  prowadzona  zgodnie  z  Programem 
Przeciwdziałania Narkomanii.

-  w  rozdziale  85154  zaplanowano  realizację  Programu  Przeciwdziałania  Alkoholizmowi,  
i tak planuje się wydatkować środki na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie  13.000,00 zł 
w tym wynagrodzenie komisji ds. profilaktyki
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  30.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące            137.000,00 zł

W ramach dotacji:
-  kwota  127.000,00  przeznaczona  jest  dla  Centrum  Integracji  Społecznej.  
Jest  to  dotacja  przedmiotowa  dla  zakładu  budżetowego,  która  pokryje  częściowe  koszty 
uczestników Centrum biorących udział w programie. Dotacja ta jest określana przez Radę zgodnie 
z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.
- kwota 10.000,00 zł przeznaczona będzie dla organizacji pozarządowych działających w kierunku 
przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Byczyny oraz terenów 
wiejskich.  W  wyniku  przeprowadzonego  konkursu  kwota  10.000,00  zł  zostanie  przyznana  
na najciekawsze oferty.
Ponadto wydatki tego rozdziału dotyczą:
- udzielania pomocy psychologiczno-społecznej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym
- działalności i organizacji Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego oraz zwrotu kosztów dojazdu 

do Poradni dla osób uzależnionych 
- programów profilaktycznych

Inne wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano w rozdziale 85195 - pozostała działalność 
w kwocie 12.500,00 zł w tym na koszty wydawania decyzji dotyczących objęcia ubezpieczeniem 
zdrowotnym na okres do 30 dni w przypadku, gdy zainteresowany nie ma ubezpieczenia  z innego 
tytułu i równocześnie spełnia kryteria pomocy społecznej ( np. bezdomni ) w kwocie 500,00 zł.
Ponadto zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kluczborskiego na kolejną już akcję szczepienia 
przeciwko  meningokokom  typu  C  dzieci 6-letnich  w  wysokości  9.000,00  zł.  Pozostała  kwota 
zaplanowanej dotacji w wysokości 3.000,00 zł  przeznaczona będzie dla organizacji pozarządowych 
w ramach przeprowadzonego konkursu.

852 - Pomoc społeczna 
Dział ten zabezpiecza środki finansowe na wypłatę świadczeń pieniężnych dla podopiecznych oraz 
bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 
5.633.203,25 zł w tym:
wydatki bieżące  5.633.203,25 zł z tego:
- 3.057.000,00 zł to środki otrzymane na zadania zlecone, 
-    699.000,00 zł to środki otrzymane na zadania własne  
-   299.755,00 zł to dofinansowanie do projektu „Twoje Życie Nasza Wspólna sprawa” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.  Aktywizacja  zawodowa i  społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego. Głównym celem projektów jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej narażonych na ryzyko społecznej marginalizacji.
- 1.577.448,25 zł  to środki własne gminy. 



Zaplanowane wydatki bieżące to:
-    zadania  w zakresie  rodzin  zastępczych,  zaplanowane  wydatki  dotyczą  nowego  zadania    
realizowanego  już  od  września  2011  roku.  Kwota  9.600,00  zł  zabezpiecza  10%  kosztów  
za  odpłatność  dziecka  w  rodzinie  zastępczej  lub  domu  dziecka,  które  gmina  jest  zobligowana 
pokrywać. Zaplanowano skierowanie do ww placówek dwójki dzieci, jeżeli liczba dzieci wzrośnie, 
trzeba będzie zwiększyć plan wydatków w tym rozdziale
-   zadania w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 500,00 zł
- świadczenia  rodzinne,  zaliczka  alimentacyjna  oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.074.852,00 zł w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.875.611,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    174.526,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych      24.715,00 zł
w tym z dotacji na zadania zlecone 3.045.000,00 zł, wkład gminy to kwota 29.852,00 zł

- składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre  świadczenia  
z pomocy społecznej kwota 33.250,00 zł w tym:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      33.000,00 zł
w tym z dotacji na zadania zlecone 11.000,00 zł i na zadania własne 22.000,00 zł. Wkład gminy 
to kwota 250,00 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
kwota                604.000,00 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych    364.000,00 zł
z tego z dotacji 324.000,00 zł. Kwota 40.000,00 zł to środki gminy.
wydatki związane z realizacją zadań statutowych    240.000,00 zł
w tym opłaty za pobyt 11 naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej    240.000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe kwota 248.250,00 zł w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych    248.250,00 zł

-     zasiłki stałe kwota 158.750,00 zł w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych    158.750,00 zł
z tego z dotacji 127.000,00 zł. Kwota 31.750,00 zł stanowi 20%, wkładu gminy, zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych.

- bieżące funkcjonowanie OPS kwota 499.110 zł w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych        1.000,00 zł
w ramach zadań zleconych na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego rodziny
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    408.110,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych      90.000,00 zł
W  ramach  wydatków  rzeczowych  planuje  się  zakup  materiałów  biurowych  i kancelaryjnych, 
druków,  środków  czystości,  opłat  za  co,  wodę  i  energię.  Ponadto  wydatki  obejmą  usługi 
informatyczne, bankowe, telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu i budynku oraz koszty przystosowania 
budynku przy ulicy Kluczborskiej pod działalność OPS..
Na utrzymanie OPS uzyskano dotację na zadania własne w kwocie 145.000,00 zł.

- centra integracji społecznej kwota 372.755,00 zł w tym:
wydatki bieżące 372.755,00 zł z tego:

• dotacja  przedmiotowa  dla  Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL  
w Polanowicach     73.000,00 zł



• wydatki na projekty i programy z udziałem środków unijnych                299.755,00 zł 
w tym 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych          125.576,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    122.603,75 zł
- wydatki statutowe      51.575,00 zł

W rozdziale 85295 – pozostała działalność 
Na wydatki bieżące zabezpieczono środki finansowe w kwocie 621.098,25 zł  z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych    109.250,00 zł

w tym zadania realizowane przez OPS:
 -z dotacji 81.000,00 zł plus 20% udziału gminy tj. 21.250,00 zł dotyczące Programu Rządowego 
„Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania”,  na  zasiłki  celowe  na  zakup  posiłków oraz  pokrycie 
kosztów posiłków w stołówkach szkolnych w łącznej kwocie    102.250,00 zł
w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych

zadania realizowane przez Urząd:
-świadczenia na rzecz osób fizycznych                   7.000,00 zł
na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników interwencyjnych i publicznych
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                478.500,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych      33.348,25 zł
Wydatki  bieżące  dotyczą  przede  wszystkim  przedłużeń  umów  o  pracę  wynikające  z  realizacji 
umów z PUP w Kluczborku z 2012 roku pracowników interwencyjnych i publicznych, wypłaty  
dla  nich  tzw.  „13-tek”  tj.  dodatkowego  wynagrodzenia  za  rok  2012,  odpisu  na  ZFŚS  
oraz wynagrodzenia nowo zatrudnionych pracowników.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W naszej gminie mieszka już kilka rodzin repatriantów z Kazachstanu. W związku z tym w ramach 
wydatków  bieżących  zabezpieczono  niewielkie  środki  w  wysokości  2.000,00  zł  na  wydatki 
obejmujące np. z tłumaczenie dokumentów. Kwota 500,00 zł zabezpiecza wyjazdy kontrolne do 
wcześniej realizowanych projektów w ramach BIGS.
W  ramach  wydatków  majątkowych  zabezpieczono  wkład  własny  gminy  do  inwestycji  pn. 
„Przebudowa wraz z adaptacją na sześć mieszkań budynku komunalnego w Polanowicach 83A” 
w kwocie 336.000,00 zł.
 W  roku  2012  zabezpieczono  środki  na  ten  cel  w  łącznej  kwocie  440.000,00  zł  z  budżetu 
Wojewody.  (400.000,00 zł jest w WPF na dzień 29.10.2012 roku, na sesji w listopadzie środki 
zostaną zwiększone o kwotę 40.000,00 zł).
Ponadto  w  dziale  tym  zaplanowano  nowe  przedsięwzięcie  pn.  „Byczyński  Inkubator 
Przedsiębiorczości  w  Polanowicach”  z  kwota  2.629.656,00  zł.  Zadanie  dofinansowywane  
ze środków UE w kwocie 2.255.770,75 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
Dział ten obejmuje wydatki bieżące na:

Rozdział 85401 - świetlice szkolne  w wysokości 106.000,00 zł z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych        5.850,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      81.000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych      19.150,00 zł

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne  w wysokości 270.300,00 zł z tego:



Wydatki bieżące 270.300,00 zł w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych        5.350,00 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      90.600,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych    174.350,00 zł
Wydatki rzeczowe stanowią  koszty utrzymania  internatu w tym zakup opału, energii elektrycznej 
i wody oraz odsetki od zakupionej nieruchomości .
Wydatki majątkowe 66.000,00 zł – rata za zakupiony budynek Internatu w Polanowicach

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów w wysokości 25.000,00 zł z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych      25.000,00 zł
Od roku 2008  wypłaca  się stypendia  naukowe dla  najzdolniejszych uczniów uczęszczających  
do szkół na terenie gminy Byczyna. Stypendium przyznaje Burmistrz na okres 10 m-cy w kwocie 
do 100 zł miesięcznie.  Na ten cel zabezpiecza się środki w wysokości 25.000,00 zł. 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 1.289.306,98 zł w tym:
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych       1.289.306,98 zł
W ramach ww wydatków  zabezpieczono środki na:
- wydatki związane z gospodarką odpadami zgodnie z ustawą o porządku i utrzymaniu czystości  
w wysokości 750.000,00 zł tj. kwoty zaplanowanej po stronie dochodów bieżących
- wydatki związane z oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni w wysokości 106.996,48 zł  
w tym środki Funduszu sołeckiego 16.996,48 zł
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych w wysokości 345.000,00 zł
W ramach rozdziału 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 60.000,00 zł
Pozostała działalność obejmuje wydatki m.in. na obsługę kabin WC typu Toi – Toi.

W ramach wydatków majątkowych tego działu będą realizowane trzy inwestycje kilkuletnie:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice – 2.580.000,00 zł
2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1.577.307,47 zł
3.  Zagrodowe  oczyszczalnie  ścieków  w  Polanowicach  i  w  Miechowej  wraz  z  ekologiczną 
kotłownią w Miechowej – 100.000,00 zł
 
Szczegółowy opis inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Byczyna na lata 2013-
2015.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Wydatki bieżące w kwocie 891.459,01 zł w tym:
w rozdziale 92105 środki na współorganizację imprez kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych 
o znaczeniu lokalnym, regionalnym       10.000,00 zł
w rozdziale 92109 środki na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury     703.600,00 zł
oraz środki na świetlice wiejskie z Funduszu sołeckiego     162.859,01 zł
w rozdziale 92120 środki na drobne naprawy na obiektach zabytkowych         5.000,00 zł
w rozdziale 92195 środki na pozostałe wydatki związane z kulturą       10.000,00 zł

Wydatki  majątkowe  tego  działu  obejmują  zadania  współfinansowane  ze  środków  Funduszu 
sołeckiego tj:
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołkowice       10.000,00 zł
2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Miechowa         6.761,17 zł

926 - Kultura fizyczna i sport



W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 63.800,00 zł w tym:
dotacje na zadania bieżące      50.000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu będzie realizowane zgodnie z programem współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z póź. zm. ). 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych      13.800,00 zł 
w tym ze środków Funduszu sołeckiego      13.300,00 zł

Wydatki majątkowe tego działu obejmują zadanie współfinansowane ze środków UE tj:
1. Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w gminie Byczyna we wsi Proślice”    343.571,14 zł
w tym ze środków Funduszu sołeckiego        8.000,00 zł

Wysoka Rado
Przedstawiając Państwu powyższy projekt budżetu gminy na rok 2013 zdaję sobie sprawę, 

że  nie  spełnia  on  Państwa  oczekiwań.  Priorytetem  tego  budżetu  jest  zakończenie  zadań 
inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych tj. Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności  publicznej  gminy  Byczyny  oraz  Budowa  kanalizacji  sanitarnej  gminy  Byczyna  
etap  I  Roszkowice.  Ponadto  skorzystaliśmy  z  „nowych”  środków  UE,  kwalifikując  
się  do  wykonania  zadania  Byczyński  Inkubator  Przedsiębiorczości  w  Polanowicach.  
Te  trzy  inwestycje  zdominowały  budżet  zarówno  po  stronie  dochodów  jak  i  wydatków  
oraz przychodów i rozchodów. W związku z ich realizacją zachodzi konieczność maksymalnych 
oszczędności  po  stronie  wydatków  bieżących.  Takie  oszczędności  proponuję  w  tym  projekcie 
budżetu,  równocześnie  zapewniając  minimum  wynikające  z  obowiązków  gminy  wobec  
jej mieszkańców i podopiecznych. Jak zawsze, w trakcie roku budżet będzie się zmieniał, jak myślę 
będzie się zwiększał, bowiem nie zdażyło się jeszcze żeby budżet na koniec roku był mniejszy  
od  planów  założonych  w  projekcie.  W  związku  z  tym,  jeżeli  nawet  na  dzień  dzisiejszy,  
w niektórych rozdziałach budżetu zabezpieczone środki wydają się nie wystarczające, to na pewno 
zostaną one zwiększone do racjonalnych potrzeb.

Wysoka Rado
Sprawę zadłużenia naszej gminy przedstawiłem w WPF. Nie mniej jednak musimy zdawać sobie 
sprawę,  że  to  właśnie  zadłużenie  było  determinantem  budżetu  2011  roku,  2012  roku  
i jest determinantem budżetu roku 2013 oraz kolejnych. 
Ograniczenia  ustawowe  nie  pozwalają  na  zwiększanie  zadłużanie  i  zapisy  te  obligują  
nas wszystkich do ich przestrzegania. 
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