
UCHWAŁA NR VII/43/15
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 roku, poz. 2857).

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodów i wydatków o kwotę 275.704,00 
zł.

I Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 24.296,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 24.296,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.074,00 zł
Dochody bieżące 3.074,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin)

3.074,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 21.222,00 zł
Dochody bieżące 21.222,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin)

21.222,00 zł

II Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 24.296,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 24.296,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.074,00 zł
Wydatki bieżące 3.074,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 3.074,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.074,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 21.222,00 zł
Wydatki bieżące 21.222,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 21.222,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13.340,09 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.881,91 zł

III Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 300.000,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 100.000,00 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 100.000,00 zł
Dochody majątkowe 100.000,00 zł
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego

100.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200.000,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200.000,00 zł
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Dochody majątkowe 200.000,00 zł
§ 6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora 
finansów publicznych

200.000,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 300.000,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 100.000,00 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 100.000,00 zł
Wydatki majątkowe 100.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce –etap I” 100.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200.000,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200.000,00 zł
Wydatki majątkowe 200.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł
§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 
jednostek budżetowych

200.000,00 zł

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież 200.000,00 zł

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 
924.683,00 zł

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 924.683,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 900,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 900,00 zł
Wydatki bieżące 900,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 900,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 643.183,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 311.249,00 zł
Wydatki bieżące 311.249,00 zł
Świadczenia społeczne 14.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 297.249,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 251.249,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 331.934,00 zł
Wydatki bieżące 331.934,00 zł
Świadczenia społeczne 16.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 315.934,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 265.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.934,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 zł
Wydatki bieżące 500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100,00 zł
Wydatki bieżące 100,00 zł
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Wydatki jednostek budżetowych 100,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 280.000,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 280.000,00 zł
Wydatki majątkowe 280.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 280.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280.000,00 zł
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Kostowie 280.000,00 zł
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 924.683,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 50.000,00 zł
Rozdział 71095 Pozostała działalność 50.000,00 zł
Wydatki bieżące 50.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 50.000,00 zł
Wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań 50.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 643.183,00 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 
artystycznych

643.183,00 zł

Wydatki bieżące 643.183,00 zł
Świadczenia społeczne 30.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 613.183,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 516.249,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96.934,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 156.900,00 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 45.400,00 zł
Wydatki bieżące 45.400,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 45.400,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.400,00 zł

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

110.000,00 zł

Wydatki bieżące 110.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 110.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1.500,00 zł
Wydatki bieżące 1.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 1.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74.600,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34.600,00 zł
Wydatki bieżące 34.600,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 34.600,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 40.000,00 zł
Wydatki bieżące 40.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 40.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000,00 zł

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu przychodów i wydatków zadań własnych 
o kwotę 1.482.154,00 zł
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I Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 1.482.154,00 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.482.154,00 zł
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 1.482.154,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 340.000,00 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 340.000,00 zł
Wydatki majątkowe 340.000,00 zl
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 340.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340.000,00 zł
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce –etap I 340.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 100.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 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 700 Gospodarka mieszkaniowa 150.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150.000,00 zł
Wydatki bieżące 150.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 150.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 133.500,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 133.500,00 zł
Wydatki bieżące 133.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 133.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133.500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 197.654,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000,00 zł
Wydatki majątkowe 50.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 50.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 130.000,00 zł
Wydatki majątkowe 130.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 130.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000,00 zł
PSZOK 130.000,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 17.654,00 zł
Wydatki bieżące 17.654,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 17.654,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.654,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 421.000,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 421.000,00 zł
Wydatki majątkowe 421.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 421.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 zł
„Budowa krypt na potrzeby zbiorowego pochówku szczątek eksplorowanych podczas badań 
archeologicznych w latach 2009-2014”

40.000,00 zł

„Budowa systemu monitoringu w Rynku w Byczynie” 20.000,00 zł
§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 361.000,00 zł
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jednostek budżetowych
Renowacja zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież 341.000,00 zł
„Odbudowa zabytkowych schodów we wschodniej części Ratusza w Byczynie” 20.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 140.000,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 140.000,00 zł
Wydatki majątkowe 140.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 140.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140.000,00 zł
Orlik lekkoatletyczny przy PSP w Byczynie 140.000,00 zł

§ 5. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu przychodów i dochodów o kwotę 
167.846,00 zł

I Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 167.846,00 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 167.846,00 zł
II Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 167.846,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 167.846,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 167.846,00 zł
Dochody bieżące 167.846,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 167.846,00 zł

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok „Wykaz planowanych dotacji
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok „Plan przychodów budżetu gminy na 
2015 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 8. Zmienia się § 12 uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego do kwoty
2.500.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów do kwoty

5.556.464,46 zł

3) sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE do kwoty 2.480.238,49 zł

§ 9. Zmienia się § 13 uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów do kwoty
5.556.464,46 zł

3) sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE do kwoty 2.480.238,49 zł

§ 10. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2015 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 39.380.797,43 zł
Dochody bieżące 32.861.420,15 zł
Dochody majątkowe 6.519.377,28 zł

Wydatki: 40.306.248,95 zł
Wydatki bieżące 30.188.246,27 zł
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Wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

13.071.712,92 zł

Wydatki majątkowe 10.118.002,68 zł

Deficyt budżetowy 925.451,52 zł

Przychody: 8.962.154,47 zł
Wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

464.608,11 zł

Kredyty i pożyczki na rynku 
krajowym

8.381.699,10 zł

Spłata udzielonych pożyczek 115.847,26 zł

Rozchody 8.036.702,95 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/15

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 26 marca 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 834.600,00
I Instytucje kultury 834.600,00
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 834.600,00

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

145.000,00
105.000,00

Razem
1.084.600,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/15

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 26 marca 2015 r.

Plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok

§ Nazwa Przychody 
w zł

902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej

115.847,26

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

521.308,54

521.308,54
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 464.608,11
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w tym na wyprzedzające finansowanie
7.860.390,56
1.958.929,95

Razem 8.962.154,47

Z przychodów:

- zostanie pokryty deficyt budżetowy w kwocie 925.451,52 zł

- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w kwocie  5.556.464,46 zł

- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej  2.480.238,49 zł

Przychody w kwocie 8.962.154,47 zł dotyczą:

przychodów z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów w kwocie 8.381.699,10 zł w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 521.308,54 zł

- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania BIP w Polanowicach w wysokości 1.958.929,95 
zł

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie scieków na terenie gminy Byczyna etap
I- Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” w wysokości 449.807,00 zł

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice” 
w wysokości 71.653,61 zł

- kredyt z BS Wołczyn na zadanie „Mój Rynek” w kwocie 670.000,00 zł

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na spłatę wcześniej zacjągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie 4.710.000,00 zł

przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115.847,26 zł w tym:

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, udzielonej w roku 2013

przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 464.608,11 zł.
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