
Uchwała Nr XII/91/11      
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 29 lipca 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  459.969,11 zł. 

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                 100.000,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           100.000,00 zł 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami                100.000,00 zł 
Dochody bieżące           100.000,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań bieżących                   100.000,00 zł

II             Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                 100.000,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           100.000,00 zł 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami                100.000,00 zł 
Wydatki bieżące           100.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                      100.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           100.000,00 zł

III           Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  559.969,11 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa           120.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami           120.000,00 zł
Dochody majątkowe           120.000,00 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       120.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia           250.000,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego           250.000,00 zł
Dochody bieżące           250.000,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa           250.000,00 zł



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           189.969,11 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 inwestycyj-
nych                             100.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność             89.969,11 zł
Dochody bieżące             89.969,11 zł
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 89.969,11 zł

IV           Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  559.969,11 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa           200.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami           200.000,00 zł
Wydatki majątkowe           200.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne           200.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie           250.000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe           164.662,00 zł
Wydatki bieżące                       164.662,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                      164.662,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           164.662,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 85.338,00 zł
Wydatki bieżące                         85.338,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        85.338,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             85.338,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           109.969,11 zł 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód           100.000,00 zł 
Wydatki majątkowe           100.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne           100.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg               4.969,11 zł
Wydatki bieżące                           4.969,11 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          4.969,11 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               4.969,11 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność               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



§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 64.254,45 zł. 

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  64.254,45 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie              3.500,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół              3.500,00 zł
Wydatki bieżące                          3.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                         3.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              3.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna            59.200,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność            59.200,00 zł
Wydatki bieżące            59.200,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                       59.200,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone            44.253,51 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            14.946,49 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                 1.554,45 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  1.554,45 zł  
Wydatki bieżące  1.554,45 zł
Dotacje na zadania bieżące              1.554,45 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   64.254,45 zł  

Dział 600 Transport i łączność            11.554,45 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne            11.554,45 zł  
Wydatki bieżące            11.554,45 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                       11.554,45 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            11.554,45 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie              3.500,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność              3.500,00 zł
Wydatki bieżące                          3.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                         3.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              3.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             29.200,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcie 29.200,00 zł
Wydatki bieżące 29.200,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        29.200,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             29.200,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     20.000,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi             20.000,00 zł  
Wydatki bieżące 20.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        20.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             20.000,00 zł



§ 4. 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 do uchwały.

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

Dochody 33.855.882,96 zł w tym:
Dochody bieżące 30.271.245,42 zł
Dochody majątkowe     3.584.637,54 zł

Wydatki 34.255.530,81 zł w tym:
Wydatki bieżące 29.719.889,76 zł
Wydatki majątkowe    4.535.641,05 zł

Deficyt budżetowy      399.647,85 zł
Przychody     5.226.874,64 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 303.550,10 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym               4.923.324,54 zł
Rozchody   4.827.226,79 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  8.  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 
do uchwały  Nr XII/91/11

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.07.2011 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2011 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 1.014.170,31
I Instytucje kultury 974.069,55
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 974.069,55
II. Samorządowy zakład 

budżetowy
40.100,76

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

852 85232 2410 40.100,76

Dotacje przedmiotowe 250.000,00
I Samorządowy zakład 

budżetowy
250.000,00

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

851
852

85154
85232

2650
2650

110.000,00
140.000,00

               
                 Razem 1.264.170,31
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