
          Uchwała Nr XVII/127/11  
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 15 grudnia 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 dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 652.285,63 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                 770.969,00 zł  

Dział 757 Obsługa długu publicznego           370.969,00 zł 
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytulu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego                370.969,00 zł 

Wydatki bieżące                       370.969,00 zł
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego           370.969,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna           200.000,00 zł
Rozdział 85295 pozostała działalność           200.000,00 zł
Wydatki bieżące           200.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                      200.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone           200.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   200.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód             93.800,00 zł
Wydatki majątkowe 93.800,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 93.800,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             93.800,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność           106.200,00 zł
Wydatki majątkowe           106.200,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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            106.200,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            106.200,00 zł



II             Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   770.969,00 zł  

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 470.969,00 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 470.969,00 zł

Dochody bieżące 470.969,00 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości 470.969,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             200.000,00 zł
Rozdział 85295 pozostała działalność             200.000,00 zł
Dochody bieżące             200.000,00 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 200.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     100.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100.000,00 zł
Dochody majątkowe 100.000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych   100.000,00 zł

III           Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     118.683,37 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     118.683,37 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność             118.683,37 zł
Dochody majątkowe            118.683,37 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       118.683,37 zł

IV           Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     118.683,37 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     118.683,37 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność             118.683,37 zł
Wydatki majątkowe             118.683,37 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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             118.683,37 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             118.683,37 zł



 §  3.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2011  rok  zmianę  planu  dochodów  
o kwotę 139.607,00 zł

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    139.607,00 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo             100.000,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 100.000,00 zł
Dochody majątkowe 100.000,00 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem   18.192,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   18.192,00 zł

Dochody bieżące   18.192,00 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości   18.192,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie               16.415,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe   12.635,00 zł
Dochody bieżące   12.635,00 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      1.980,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów     4.800,00 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych     5.855,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola     1.200,00 zł
Dochody bieżące     1.200,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów     1.200,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe     2.580,00 zł
Dochody bieżące                 2.580,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów                                        2.580,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza     5.000,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne     5.000,00 zł
Dochody bieżące     5.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług     5.000,00 zł



II             Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   139.607,00 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa             110.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110.000,00 zł
Dochody bieżące   10.000,00 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    10.000,00 zł

Dochody majątkowe            100.000,00 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości         100.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie              25.607,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe    5.000,00 zł
Dochody bieżące    5.000,00 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     5.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół    8.192,00 zł
Dochody bieżące    8.192,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat    8.192,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe              12.415,00 zł
Dochody bieżące              12.415,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług                                     12.415,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    4.000,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne    4.000,00 zł
Dochody bieżące    4.000,00 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      4.000,00 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 427.195,98 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                 427.195,98 zł  

Dział 600 Transport i łaczność   4.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne   4.000,00 zł
Wydatki bieżące               4.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          4.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               4.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   3.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   3.000,00 zł
Wydatki bieżące               3.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          3.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               3.000,00 zł



Dział 801  Oświata i wychowanie                8.000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                2.000,00 zł
Wydatki bieżące                2.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych    2.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół    6.000,00 zł
Wydatki bieżące                6.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                6.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                6.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna           112.106,37 zł
Rozdział 85295 pozostała działalność           112.106,37 zł
Wydatki bieżące           112.106,37 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   5.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                      107.106,37 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone           105.206,37 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.900,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza             21.572,61 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne   1.900,00 zł
Wydatki bieżące               1.900,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   1.900,00 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne             10.672,61 zł
Wydatki bieżące             10.672,61 zł
Wydatki jednostek budżetowych             10.672,61 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             10.672,61 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów   9.000,00 zł
Wydatki bieżące               9.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   9.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   274.897,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność           274.897,00 zł
Wydatki majątkowe           274.897,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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           274.897,00 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           118.683,37 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           156.213,63 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           3.620,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność               3.620,00 zł    
Wydatki bieżące               3.620,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          3.620,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               3.620,00 zł



II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  427.195,98 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo             11.000,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność   11.000,00 zł
Wydatki majątkowe             11.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.000,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   11.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 30.000,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30.000,00 zł
Wydatki bieżące                         30.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        30.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             30.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         5.000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne               5.000,00 zł
Wydatki bieżące                           5.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               5.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               5.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem   3.000,00 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych   3.000,00 zł

Wydatki bieżące                           3.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          3.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               3.000,00 zł

Dział 801  Oświata i wychowanie            142.912,61 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe              63.940,00 zł
Wydatki bieżące              63.940,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych              63.940,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              52.940,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              11.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola                3.700,00 zł
Wydatki bieżące                            3.700,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                           3.700,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                3.700,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja  66.600,00 zł
Wydatki bieżące              66.600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych              66.600,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              39.600,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              27.000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                8.000,00 zł
Wydatki bieżące                8.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                8.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                8.000,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność       672,61 zł
Wydatki bieżące                   672,61 zł
Wydatki jednostek budżetowych                   672,61 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   672,61 zł



Dział 852 Pomoc społeczna  10.900,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                1.900,00 zł
Wydatki bieżące                1.900,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                           1.900,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                1.900,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność                9.000,00 zł
Wydatki bieżące                9.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                9.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                9.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  15.000,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność  15.000,00 zł
Wydatki majątkowe              15.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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              15.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              15.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                2.700,00 zł
Rozdział 85401 świetlice szkolne                2.700,00 zł
Wydatki bieżące                2.700,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                2.700,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                2.700,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    118.683,37 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność            118.683,37 zł
Wydatki majątkowe            118.683,37 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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            118.683,37 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            118.683,37 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          88.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              48.000,00 zł  
Wydatki bieżące              48.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące              48.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność  40.000,00 zł
Wydatki majątkowe              40.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne              40.000,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    40.000,00 zł

§ 5.Wprowadzić  do budżetu  gminy na 2011 rok zmianę planu  przychodów i  wydatków 
zadań własnych o kwotę  508.963,00 zł. 

I              Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę          508.963,00 zł  

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej         508.963,00 zł



II             Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę               508.963,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 508.963,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność         508.963,00 zł
Wydatki majątkowe         508.963,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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         508.963,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         508.963,00 zł

§ 6. 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 1 do uchwały.

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 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  sektora  finansów  publicznych   na  2011  rok”  
jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§8. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2011 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 34.030.267,07 zł w tym:
Dochody bieżące 30.330.246,16 zł
Dochody majątkowe     3.700.020,91 zł

Wydatki 33.987.525,84 zł w tym:
Wydatki bieżące 29.915.378,05 zł
Wydatki majątkowe    4.072.147,79 zł

Nadwyżka budżetowa        42.741,23 zł
Przychody     4.615.955,56 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 201.594,02 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym               4.414.361,54 zł
Rozchody   4.658.696,79 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  10.  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
Tabela nr 1 

do uchwały  Nr XVII/127/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15.12.2011 roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2011 rok

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

zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

595.153,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym

3.819.208,54

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

201.594,02

                Razem 4.615.955,56

Z przychodów:
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        4.615.955,56 zł
            

-



Załącznik nr 2 
do uchwały  Nr XVII/127/11

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15.12.2011 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2011 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 1.134.234,74
I Instytucje kultury 1.094.133,98
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 1.094.133,98
II. Samorządowy zakład 

budżetowy
40.100,76

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

852 85232 2410 40.100,76

Dotacje przedmiotowe 257.171,00
I Samorządowy zakład 

budżetowy
257.171,00

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

851
852

85154
85232

2650
2650

110.000,00
147.171,00

               
                 Razem 1.391.405,74
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