
Objaśnienia do zestawienia uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza 
zmieniających budżet 2014 roku 

 
Budżet gminy w trakcie roku był zmieniany wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady 
Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza. 
 
Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę            2.664.279,34 zł 
wynika z następujących zmian w budżecie ( załącznik nr 12 ) 
 
● Zwiększenia dotacji i dofinansowań             2.100.641,34 zł 
w tym:  
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę                 1.290.624,08 zł 
  w tym: 

- dotacja z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom podatku  
  akcyzowego zawartego w cenie paliwa               929.069,39 zł 
- dotacja na zadania realizowane przez OPS               255.775,58 zł 
- dotacja na pokrycie kosztów składki rentowej w wys. 2%      1.317,00 zł 
- dotacja na zakup podręczników          8.849,11 zł 
- dotacja na wybory do UE        25.716,00 zł 
- dotacja na wybory do rad gmin i na burmistrzów                69.897,00 zł 
 

- zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę                       1.060.996,12 zł 
- dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej     
  dla uczniów o charakterze socjalnym                         180.000,00 zł 
- dotacja na wyprawki szkolne                            13.907,00 zł 
-  dotacja na częściowe pokrycie kosztów żłobka i oddziałów zerowych   451.113,00 zł 
-  dotacja na zadania realizowane przez OPS               266.023,00 zł 
- dotacja z WFOŚ do projektu Usuwania azbestu              101.308,95 zł 
- dotacja na pokrycie części wydatków Funduszu sołeckiego                       48.644,17 zł 
 

- zwiększenia dotacji do wydatków bieżących „unijne” o kwotę                166.526,91 zł 
  w tym: 

- na projekt realizowany przez CIS w Polanowicach              12.879,18 zł 
- na projekt realizowany przez OPS                     127,24 zł 
- na projekty realizowane przez Urząd              153.520,49 zł 

z tego: Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej-Ośrodek Wsparcia  
Ekonomii Społecznej                     21.646,91 zł 
Cyfrowy debiut 50+                   134.149,99 zł 
Byczyńskie paradnice jadą.....w okolice zmniejszenie     - 2.276,41 zł 
 
- zmniejszenia dotacji do wydatków majątkowych „unijne” o kwotę                643.873,15 zł 
  w tym: 

- na projekt realizowany przez Urząd "Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej:                643.873,15 zł 

(w związku z tym, że pod koniec 2013 roku wpłynęło dofinansowanie w powyższej kwocie, 
dochody roku bieżącego zmniejszono na pierwszej sesji). 

 
- zwiększenia dotacji i dofinansowania do inwestycji krajowe o kwotę                226.367,38 zł 
  w tym: 
           - dotacja od Wojewody Opolskiego, na drogę w Janówce    47.663,38 zł 

- dotacja na pokrycie części wydatków Funduszu sołeckiego                         1.800,00 zł 
- dotacja od Ministra Kultury na mury obronne              550.000,00 zł 



      - dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych, na drogę w Gołkowicach 77.000,00 zł 
      - dotacja z NFOŚ zmniejszenie              -450.096,00 zł 
 

● Zmniejszenia subwencji z budżetu państwa                                                     87.609,00 zł 
   w tym: 
     - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej                                          87.609,00 zł  
 
● Uzyskania ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie                        651.247,00 zł 
    w tym zwiększenie z tytułu: 
      -  podatku od nieruchomości i rolnego                                     150.000,00 zł 
      - opłaty od posiadania psa                    6.000,00 zł 
      -  sprzedaży drzewa                   15.000,00 zł 
      -  środków na wypłatę dla pracodawcy kosztów kształcenia  
         pracownika młodocianego                137.012,00 zł 
      -  zwrotu opłat za energię elektryczną za rok ubiegły               71.658,31 zł 
      - ze zwrotu podatku VAT                 135.085,67 zł 
     -  dotacji od gminy Wołczyn i Kluczbork, dla uczestników CISPOL-u  17.280,00 zł 
      - wpłat mieszkańców do projektu Usuwania azbestu      9.049,38 zł 
      - z innych dochodów (naliczonych kar, dochodów OPS, placówek oświatowych, za najem 
i dzierżawę, za zajęcie pasa drogowego)                                                          130.161,64 zł 
w tym zmniejszenie z tytułu: 
      - zmniejszenia dochodów stanowiących refundację poniesionych wydatków  
na ubezpieczenia, przez placówki oświatowe     20.000,00 zł 
 
 
Ponadto:                             
Zmniejszono przychody                 1.964.925,75 zł 
w tym : 
zwiększenie z tytułu: 
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp            384.740,91 zł 
- nadwyżki z lat ubiegłych                 516.726,76 zł 
 
zmniejszenie z tytułu: 
- kredytów i pożyczek              2.866.393,42 zł 
 
Zmniejszono rozchody                    643.873,15 zł 
w tym : 
zmniejszenie z tytułu: 
- spłaty kredytów i pożyczek                 643.873,15 zł 
 
Zmniejszono deficyt budżetowy                        2.465.403,10 zł 
osiągając tym samym nadwyżkę budżetową w kwocie          1.377.585,35 zł 
 
Zwiększono wydatki budżetowe             1.343.226,74 zł 
 
             
 


