
Uchwała Nr IV/23/11   
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 27 stycznia 2011 roku                        

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4,  pkt  9   lit.  „i”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku  
o samorządzie  gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm), art. 211, 212 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§  1.  Wprowadzić  zmianę  w  uchwale  nr  III/17/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

§ 2.Wprowadzić  do budżetu  gminy na 2011 rok zmianę planu przychodów i  wydatków  
o kwotę 448.703,10 zł. 

I              Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                 448.703,10 zł  

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy                                       448.703,10 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    448.703,10 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     8.580,83 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność     8.580,83 zł
Wydatki bieżące     8.580,83 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego     8.580,83 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 8.580,83 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      245.000 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne      245.000 zł
Wydatki majątkowe      245.000 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne      245.000 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych      245.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                 6.091,25 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                      6.091,25 zł 
Wydatki bieżące                 6.091,25 zł 
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego                       6.091,25 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                            6.091,25 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 2.000,00 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 4.091,25 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             189.031,02 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                  189.031,02 zł 
Wydatki bieżące             189.031,02 zł 



Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego                   189.031,02 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   64.433,04 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        124.597,98 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              32.664,80 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              91.933,18 zł

§  3.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2011  rok  zmianę  planu  przychodów  
o kwotę 220.000 zł. 

I              Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   220.000 zł  

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych      220.000 zł

II             Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                      220.000 zł  

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy                                                         220.000 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 550 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                                550 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna             550 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego             450 zł

Dochody bieżące             450 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki             100 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 350 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 100 zł

Dochody bieżące             100 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                               550 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna             550 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego             450 zł

Wydatki bieżące             450 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 100 zł

Wydatki bieżące             100 zł



§ 5. Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu wydatków zadań własnych 
o kwotę 752.180 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     752.180 zł  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej               752.180 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                    752.180 zł 
Wydatki bieżące               752.180 zł 
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego                     752.180 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          752.180 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               752.180 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                       752.180 zł  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej               752.180 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                    752.180 zł 
Wydatki bieżące               752.180 zł 
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego                     752.180 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   752.180 zł 

§  6.  Wprowadzić   załącznik  Nr  10  do  uchwały  nr  III/17/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011  rok
„  Wykaz  planowanych  dotacji  dla  jednostek  spoza  sektora  finansów  publicznych  
na 2011 rok”  w brzmieniu jako załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011  rok
 „Plan  przychodów  i  rozchodów  budżetu  gminy  na  2011  rok”  w  brzmieniu  jak  załącznik  
Nr 2 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
    w Byczynie

          Grzegorz Kapica



Załącznik nr 1
do uchwały  Nr IV/23/11

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27.01.2011 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na 2011 rok

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje celowe 245.000

I Na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 

       245.000

1. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Byczynie 

754 75412 6230 245.000

                                 



 Załącznik nr 2
Tabela nr 1 

do uchwały  Nr IV/23/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27.01.2011 roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2011 rok

§ Nazwa Przychody w zł
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

na rynku krajowym
3.599.518,00

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy

668.703,10

                Razem 4.268.221,10

Z przychodów zostanie:
-  pokryty deficyt budżetowy w kwocie        720.425,10 zł
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        3.547.796,00 zł
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