
Uchwała Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 28.882.639 zł w tym: 
1. dochody bieżące 26.091.580 zł 
2. dochody majątkowe 2.791.059 zł 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łacznej kwocie 30.503.231 zł w tym: 
1. wydatki bieżące 25.312.475 zł 
2. wydatki majątkowe 5.190.756 zł 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.620.592 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 

§ 4. Ustala się: 
1. przychody budżetu w łacznej kwocie 4.502.192 zł 
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.881.600 zł 

§ 5. Ustala się: 
1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125.000 zł 
2. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w wysokości 155.000 zł 
3. wydatki budżetu na realizację zadań ujetych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 

15.000 zł 

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

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 278.004 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 278.004 zł 

2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu 
finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie 

§ 8. 1. Ustala się limity wydatków: 

2. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w 
kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu 

§ 9. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 

§ 10. Ustala sie plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

§ 11. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych 

§ 12. Ustala się plany przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych 

§ 13. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 40.000 zł 
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie 60.000 zł z czego: 

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.675.561,40 zł w tym na: 
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 

1.000.000 zł 
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 935.577 zł 
3. spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.739.984,40 zł. 

§ 15. Upoważnia sie Burmistrza Byczyny do: 
1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 na łaczną kwotę 1.000.000 zł 
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 

1.000.000 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 

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

- jak w załączniku nr 1.

- jak w załączniku nr 2.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikajacych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w wysokości 685.015 zł 

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 935.577 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zgodnie z załacznikiem nr 6.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

a) na wieloletnie programy inwestycyjne

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

b) na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 9a.

c) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej, z 
niepodlegających zwrotowi środków pochodzacych z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych srodków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł 
zagranicznych 

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

- jak w załączniku nr 9 i 10.

- jak w załączniku nr 11.

- jak w załączniku nr 12.

- jak w załączniku nr 13.

- jak w załączniku nr 14.

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Byczynie 

Zdzisław Roman Biliński 
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Rady Miejskiej w Byczynie
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Załącznik nr 2 
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1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 na łaczną kwotę 1.000.000 zł 
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Województwa Opolskiego. 

- jak w załączniku nr 1.

- jak w załączniku nr 2.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikajacych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w wysokości 685.015 zł 

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 935.577 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zgodnie z załacznikiem nr 6.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

a) na wieloletnie programy inwestycyjne

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

b) na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 9a.

c) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej, z 
niepodlegających zwrotowi środków pochodzacych z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych srodków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł 
zagranicznych 

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

- jak w załączniku nr 9 i 10.

- jak w załączniku nr 11.

- jak w załączniku nr 12.

- jak w załączniku nr 13.

- jak w załączniku nr 14.

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Byczynie 

Zdzisław Roman Biliński 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 
Zalacznik1.xls 

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik2 
Zalacznik2.doc 

Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik
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Uchwała Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 28.882.639 zł w tym: 
1. dochody bieżące 26.091.580 zł 
2. dochody majątkowe 2.791.059 zł 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łacznej kwocie 30.503.231 zł w tym: 
1. wydatki bieżące 25.312.475 zł 
2. wydatki majątkowe 5.190.756 zł 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.620.592 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 

§ 4. Ustala się: 
1. przychody budżetu w łacznej kwocie 4.502.192 zł 
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.881.600 zł 

§ 5. Ustala się: 
1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125.000 zł 
2. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w wysokości 155.000 zł 
3. wydatki budżetu na realizację zadań ujetych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 

15.000 zł 

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

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 278.004 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 278.004 zł 

2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu 
finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie 

§ 8. 1. Ustala się limity wydatków: 

2. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w 
kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu 

§ 9. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 

§ 10. Ustala sie plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

§ 11. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych 

§ 12. Ustala się plany przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych 

§ 13. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 40.000 zł 
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie 60.000 zł z czego: 

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.675.561,40 zł w tym na: 
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 

1.000.000 zł 
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 935.577 zł 
3. spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.739.984,40 zł. 

§ 15. Upoważnia sie Burmistrza Byczyny do: 
1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 na łaczną kwotę 1.000.000 zł 
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 

1.000.000 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 

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

- jak w załączniku nr 1.

- jak w załączniku nr 2.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikajacych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w wysokości 685.015 zł 

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 935.577 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zgodnie z załacznikiem nr 6.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

a) na wieloletnie programy inwestycyjne

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

b) na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 9a.

c) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej, z 
niepodlegających zwrotowi środków pochodzacych z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych srodków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł 
zagranicznych 

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

- jak w załączniku nr 9 i 10.

- jak w załączniku nr 11.

- jak w załączniku nr 12.

- jak w załączniku nr 13.

- jak w załączniku nr 14.

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Byczynie 

Zdzisław Roman Biliński 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 
Zalacznik1.xls 

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik2 
Zalacznik2.doc 

Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik
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Uchwała Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 28.882.639 zł w tym: 
1. dochody bieżące 26.091.580 zł 
2. dochody majątkowe 2.791.059 zł 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łacznej kwocie 30.503.231 zł w tym: 
1. wydatki bieżące 25.312.475 zł 
2. wydatki majątkowe 5.190.756 zł 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.620.592 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 

§ 4. Ustala się: 
1. przychody budżetu w łacznej kwocie 4.502.192 zł 
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.881.600 zł 

§ 5. Ustala się: 
1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125.000 zł 
2. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w wysokości 155.000 zł 
3. wydatki budżetu na realizację zadań ujetych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 

15.000 zł 

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

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 278.004 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 278.004 zł 

2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu 
finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie 

§ 8. 1. Ustala się limity wydatków: 

2. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w 
kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu 

§ 9. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 

§ 10. Ustala sie plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

§ 11. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych 

§ 12. Ustala się plany przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych 

§ 13. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 40.000 zł 
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie 60.000 zł z czego: 

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.675.561,40 zł w tym na: 
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 

1.000.000 zł 
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 935.577 zł 
3. spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.739.984,40 zł. 

§ 15. Upoważnia sie Burmistrza Byczyny do: 
1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 na łaczną kwotę 1.000.000 zł 
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 

1.000.000 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 

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

- jak w załączniku nr 1.

- jak w załączniku nr 2.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikajacych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w wysokości 685.015 zł 

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 935.577 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zgodnie z załacznikiem nr 6.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

a) na wieloletnie programy inwestycyjne

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

b) na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 9a.

c) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej, z 
niepodlegających zwrotowi środków pochodzacych z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych srodków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł 
zagranicznych 

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

- jak w załączniku nr 9 i 10.

- jak w załączniku nr 11.

- jak w załączniku nr 12.

- jak w załączniku nr 13.

- jak w załączniku nr 14.

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Byczynie 

Zdzisław Roman Biliński 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 
Zalacznik1.xls 

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik2 
Zalacznik2.doc 

Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik
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Uchwała Nr XLVIII/357/09
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 28.882.639 zł w tym: 
1. dochody bieżące 26.091.580 zł 
2. dochody majątkowe 2.791.059 zł 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łacznej kwocie 30.503.231 zł w tym: 
1. wydatki bieżące 25.312.475 zł 
2. wydatki majątkowe 5.190.756 zł 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.620.592 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 

§ 4. Ustala się: 
1. przychody budżetu w łacznej kwocie 4.502.192 zł 
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.881.600 zł 

§ 5. Ustala się: 
1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125.000 zł 
2. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w wysokości 155.000 zł 
3. wydatki budżetu na realizację zadań ujetych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 

15.000 zł 

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

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 278.004 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 278.004 zł 

2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu 
finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie 

§ 8. 1. Ustala się limity wydatków: 

2. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w 
kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu 

§ 9. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 

§ 10. Ustala sie plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

§ 11. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych 

§ 12. Ustala się plany przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych 

§ 13. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 40.000 zł 
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie 60.000 zł z czego: 

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.675.561,40 zł w tym na: 
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 

1.000.000 zł 
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 935.577 zł 
3. spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.739.984,40 zł. 

§ 15. Upoważnia sie Burmistrza Byczyny do: 
1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 na łaczną kwotę 1.000.000 zł 
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 

1.000.000 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 

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

- jak w załączniku nr 1.

- jak w załączniku nr 2.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikajacych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w wysokości 685.015 zł 

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 935.577 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zgodnie z załacznikiem nr 6.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

a) na wieloletnie programy inwestycyjne

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

b) na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 9a.

c) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej, z 
niepodlegających zwrotowi środków pochodzacych z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych srodków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł 
zagranicznych 

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

- jak w załączniku nr 9 i 10.

- jak w załączniku nr 11.

- jak w załączniku nr 12.

- jak w załączniku nr 13.

- jak w załączniku nr 14.

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Byczynie 

Zdzisław Roman Biliński 
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