
Uchwała Nr III/14/10   
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 29 grudnia 2010 roku                        

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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  XLVIII/357/09  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

§ 2.Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
zleconych o kwotę 1.950 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                            1.950 zł  

Dział 851 Ochrona zdrowia  90 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność  90 zł
Dochody bieżące             90 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ( związkom  gmin ) ustawami                  90 zł

Dział 852 Pomoc społeczna         1.860 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego         1.860 zł

Dochody bieżące         1.860 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ( związkom  gmin ) ustawami             1.860 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                             1.950 zł  

Dział 851 Ochrona zdrowia  90 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność  90 zł
Wydatki bieżące              90 zł
Wydatki jednostek budżetowych                          90 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                          90 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych  90 zł

Dział 852 Pomoc społeczna          1.860 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego          1.860 zł

Wydatki bieżące          1.860 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      1.800 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne          1.800 zł



Wydatki jednostek budżetowych                           60 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                           60 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych   60 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu dochodów o kwotę 1.107.859 zł. 

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                      1.107.859 zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    1.107.859 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       607.860 zł
Dochody majątkowe                               607.860 zł
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       607.860 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność       499.999 zł
Dochody majątkowe       499.999 zł
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       499.999 zł

II             Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                       1.107.859 zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    1.107.859 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       607.860 zł
Dochody majątkowe                               607.860 zł
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich       607.860 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność       499.999 zł
Dochody majątkowe       499.999 zł
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich       499.999 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 59.703 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                          59.703 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                   20.626 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami       20.626 zł
Dochody bieżące       13.626 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat         3.626 zł
§ 0830 Wpływy z usług       10.000 zł
Dochody majątkowe         7.000 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości         7.000 zł



Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem         8.000 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych         8.000 zł
Dochody bieżące         8.000 zł
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej         2.000 zł 
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat       2.000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów         4.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                   21.192 zł
Rozdział 80110 Gimnazja         1.500 zł
Dochody bieżące         1.500 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów         1.500 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe       12.000 zł
Dochody bieżące       12.000 zł
§ 0830 Wpływy z usług       12.000 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność         7.692 zł
Dochody bieżące         7.692 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych         7.692 zł

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza                      9.885 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne                      9.885 zł
Dochody bieżące          9.885 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze          9.885 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                           59.703 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie                    57.540 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe        20.276 zł
Wydatki bieżące                    20.276 zł
Wydatki jednostek budżetowych        20.276 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                    20.276 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych          2.050 zł
Wydatki bieżące                      2.050 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                  2.050 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                      2.050 zł

Rozdział 80104 Przedszkola           6.300 zł
Wydatki bieżące                       6.300 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       1.500 zł
Wydatki jednostek budżetowych           4.800 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                       4.800 zł



Rozdział 80110 Gimnazja       15.800 zł
Wydatki bieżące                   15.800 zł
Wydatki jednostek budżetowych                               15.800 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                   11.800 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 4.000 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe                               3.000 zł
Wydatki bieżące         3.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                     3.000 zł
Wynagrodzenia  i składki od nich naliczone                     3.000 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność       10.114 zł
Wydatki bieżące                   10.114 zł
Wydatki jednostek budżetowych                   10.114 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               10.114 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne                     2.163 zł
Wydatki bieżące         2.163 zł
Wydatki jednostek budżetowych                     2.163 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     2.163 zł

§ 5. Wprowadzić do budżetu gminy na 2010 rok zmianę planu wydatków zadań własnych 
o kwotę 80.997 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                       80.997 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo        1.250 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność        1.250 zł
Wydatki bieżące        1.250 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    1.250 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                    1.250 zł

Dział 600 Transport i łączność         5.572 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne         5.572 zł
Wydatki majątkowe         5.572 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne                     5.572 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                     8.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami         8.000 zł
Wydatki bieżące         8.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                     8.000 zł
Wydatki związane jednostek realizacją ich zadań statutowych                     8.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa       12.533 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego       12.533 zł
Wydatki majątkowe       12.533 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne                   12.533 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         5.300 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne         5.300 zł
Wydatki bieżące         5.300 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     4.000 zł



Wydatki jednostek budżetowych         1.300 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     1.300 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                   24.287 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe       15.784 zł
Wydatki bieżące                   15.784 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     1.400 zł
Wydatki jednostek budżetowych                               14.384 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               14.384 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         1.200 zł
Wydatki bieżące                     1.200 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                 1.200 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     1.200 zł

Rozdział 80110 Gimnazja         2.000 zł
Wydatki bieżące                     2.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                 2.000 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     2.000 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe          2.810 zł
Wydatki bieżące                      2.810 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                  2.810 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                      1.000 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  1.810 zł

Rozdział 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne         1.700 zł
Wydatki bieżące                     1.700 zł
Wydatki jednostek budżetowych                     1.700 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 1.700 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność            793 zł
Wydatki bieżące                        793 zł
Wydatki jednostek budżetowych                        793 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    793 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                                 1.755 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe         1.755 zł
Wydatki bieżące         1.755 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     1.755 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                     7.300 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów         7.300 zł
Wydatki bieżące                     7.300 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     7.300 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     5.000 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                     5.000 zł
Wydatki bieżące                     5.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                 5.000 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 5.000 zł



Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       10.000 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         2.000 zł
Wydatki bieżące         2.000 zł
Dotacje na zadania bieżące         2.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność         8.000 zł
Wydatki bieżące                     8.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                 8.000 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 8.000 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                         80.997 zł  

Dział 750 Administracja publiczna      16.000 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        3.000 zł
Wydatki bieżące        3.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    2.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    1.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)      13.000 zł
Wydatki bieżące      13.000 zł
Wydatki jednostek budżetowych                  13.000 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                  13.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie              37.154,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  27.316,40 zł
Wydatki bieżące              27.316,40 zł
Wydatki jednostek budżetowych                          27.316,40 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              27.316,40 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół    9.837,60 zł
Wydatki bieżące                9.837,60 zł
Wydatki jednostek budżetowych                            9.837,60 zł
Wynagrodzenia  i składki od nich naliczone                4.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           5.337,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                                 3.690 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej         3.690 zł
Wydatki bieżące         3.690 zł
Wydatki jednostek budżetowych         3.690 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     3.690 zł

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza                  12.953 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne        1.916 zł
Wydatki bieżące        1.916 zł
Wydatki jednostek budżetowych                    1.916 zł
Wynagrodzenia  i składki od nich naliczone                       200 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                1.716 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne                  11.037 zł
Wydatki bieżące      11.037 zł
Wydatki jednostek budżetowych                  11.037 zł
Wynagrodzenia  i składki od nich naliczone                   1.200 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   9.837 zł



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     3.200 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód         3.200 zł
Wydatki bieżące                     3.200 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                 3.200 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 3.200 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         8.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność         8.000 zł
Wydatki majątkowe         8.000 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne                     8.000 zł

§ 6.Wprowadzić  do budżetu  gminy na 2010 rok zmianę planu przychodów i  wydatków  
o kwotę 13.837,60 zł. 

I              Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                  13.837,60 zł  

§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych 
ze środków publicznych                                           13.837,60 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę                      13.837,60 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie               13.837,60 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe   13.837,60 zł
Wydatki bieżące               13.837,60 zł
Wydatki jednostek budżetowych                           13.837,60 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               13.837,60 zł

§ 7.Wprowadzić  zmiany w załączniku  Nr 9a do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2010 rok 
„Zadania inwestycyjne w 2010 roku” w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 8. Wprowadzić  zmiany w załączniku Nr 15 do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej  
w Byczynie  z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2010 rok  
„  Wykaz  planowanych  dotacji  dla  jednostek  spoza  sektora  finansów  publicznych  
na 2010 rok”  w brzmieniu jako załącznik Nr 2 do uchwały.

§  9.  Wprowadzić  zmiany w załączniku  Nr  3  do  uchwały  Nr  XLVIII/357/09  Rady Miejskiej  
w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok „Plan 
przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok” w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 10. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 14 do uchwały Nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej 
w Byczynie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok 
„Plan  przychodów  i  kosztów  gospodarstw  pomocniczych  na  2010  rok”  w  brzmieniu  
jak załącznik nr 4 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  12.  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 2
do uchwały  Nr III/14/10

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.12.2010 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na 2010 rok

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje celowe 138.000
I

Na realizację zadań określonych 
w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

       100.000

1. Ludowy Klub Sportowy „Hetman 
Byczyna”

851 85154 2820 2.940

2. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Byczynie

851 85154 2820 7.060

3. Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi 
Kluczborskiej Św. Ojca Pio”

851 85195 2820 3.000

4. Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
Byczyna

926 92605 2820 22.000

5. Stowarzyszenie Autoklub Terenowa 
Byczyna

926 92605 2820 3.000

6. Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły 
Sportowe”

926 92605 2820 37.000

7. Ludowy Klub Sportowy „Hetman 
Byczyna”

926 92605 2820 18.000

8. Stowarzyszenie Popierania 
Zaradności Życiowej i Pomocy 

Wzajemnej w Byczynie

851 85154 2820 7.000

II Na realizacje zadań określonych 
w ustawie o ochronie zabytków

 i opiece nad zabytkami

38.000

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Antoniego w Roszkowiach

921 92120 2720 3.000

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Nawiedzenia NMP w Łowkowicach, 

kościół pw. Św. Jana z Dukli
 w Dobiercicach

921 92120 2720 6.000

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Biskupicach

921 92120 2720 18.000

4. Parafia Ewangelicko-Augsburska w 
Wołczynie, kościół pw. Św.  Mikołaja 

w Byczynie

921 92120 2720 9.000

5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Trójcy w Byczynie

921 92120 2720 2.000

               
                 Razem 138.000



Załącznik nr 3
Tabela nr 1 

do uchwały  Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.12.2010 roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2010 rok

§ Nazwa Przychody w zł
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.036.099,00

951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych 
ze środków publicznych

121.727,66

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

3.428.461,40

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych    684.587,28
                Razem 5.270.875,34

Z przychodów zostanie:
-  pokryty deficyt budżetowy w kwocie              2.466.275,34 zł
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                     2.804.600,00 zł



Załącznik nr 4 
do uchwały  Nr III/14/10

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.12.2010 roku

Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych na 2010 rok

Lp. Nazwa Dział Rozdział § Przychody w zł Koszty w zł

I. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach
                                      

1. Planowany stan środków 
obrotowych na początek 
roku

2. Wpływy z usług
3. Dotacja przedmiotowa z 

budżetu dla gospodarstwa 
pomocniczego

4. Pozostałe przychody
Planowane przychody
Ogółem planowane przychody 
i stan środków obrotowych

Wydatki ogółem ( koszty ) w tym:
1. wynagrodzenia 

osobowe pracowników
2. dodatkowe 

wynagrodzenie roczne
3. składki na 

ubezpieczenia 
społeczne

4. składki na Fundusz 
Pracy

5. wynagrodzenia 
bezosobowe

6. pozostałe wydatki
7. Planowany stan 

środków  obrotowych 
na koniec roku

Ogółem wydatki i stan środków 
obrotowych na koniec roku

852 85232

0830

2660
2460

4010

4040

4110

4120

4170

0

421.958

240.000
302.156
964.114

964.114

964.114

246.978

20.993

45.088

6.935

48.677
595.443

0

964.114
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