
Uchwała Nr XIV/104/11      
Rady Miejskiej w Byczynie

            z dnia 30 września 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 
zleconych o kwotę  10.399,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    10.399,00 zł  

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.099,00 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10.099,00 zł
Dochody bieżące 10.099,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  10.099,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                  300,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej      300,00 zł
Dochody bieżące      300,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami       300,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   10.399,00 zł  

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.099,00 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10.099,00 zł
Wydatki bieżące 10.099,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        10.099,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               4.880,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne      521,65 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy        84,18 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   4.274,17 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               5.219,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3.900,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1.319,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                  300,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej      300,00 zł
Wydatki bieżące      300,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych      300,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne       300,00 zł



§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu wydatków zadań zleconych  
o kwotę  7.326,00 zł. 

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     7.326,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna               7.326,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego   7.326,00 zł

Wydatki bieżące   7.326,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   6.700,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne   6.700,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                             626,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  626,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych      626,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                      7.326,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna               7.326,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego   7.326,00 zł

Wydatki bieżące   7.326,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          7.326,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               6.835,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6.830,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy          5,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  491,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe        94,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 

służby cywilnej      397,00 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę  10.564,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    17.564,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie                  264,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność                  264,00 zł
Dochody bieżące                  264,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                  264,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             17.300,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 17.300,00 zł

Dochody bieżące 17.300,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki   5.600,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 11.700,00 zł



II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    17.564,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie                  264,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność                  264,00 zł
Wydatki bieżące                              264,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                             264,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                  264,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             17.300,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 17.300,00 zł

Wydatki bieżące 17.300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             17.300,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             17.300,00 zł

III           Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     7.000,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna               7.000,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                    7.000,00 zł 
Dochody bieżące   7.000,00 zł
§ 2007 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         5.950,00 zł

§ 2009 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         1.050,00 zł

IV           Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     7.000,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna               7.000,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                    7.000,00 zł 
Wydatki bieżące   7.000,00 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                     7.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          7.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               7.000,00 zł

§  5.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2011  rok  zmianę  planu  dochodów   
o kwotę  265.500,00 zł. 

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                 265.500,00 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa           250.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami           250.000,00 zł
Dochody majątkowe           250.000,00 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości         250.000,00 zł



Dział 020 Leśnictwo  10.000,00 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna  10.000,00 zł
Dochody majątkowe              10.000,00 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  10.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                5.500,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół                5.500,00 zł
Dochody bieżące    5.500,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat    5.500,00 zł

II             Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  265.500,00 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo           250.000,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność           250.000,00 zł
Dochody majątkowe           250.000,00 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości         250.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa             10.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami             10.000,00 zł
Dochody majątkowe             10.000,00 zł
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności                  10.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna   1.500,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   1.500,00 zł
Dochody bieżące   1.500,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów   1.500,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   4.000,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   4.000,00 zł

Dochody bieżące   4.000,00 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000,00 zł

§ 6.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 74.397,43 zł
I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                 74.397,43 zł  

Dział 801  Oświata i wychowanie           37.338,00 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe           37.338,00 zł
Wydatki bieżące           37.338,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych           37.338,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           37.338,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna           37.059,43 zł
Rozdział 85295 pozostała działalność           37.059,43 zł
Wydatki bieżące           37.059,43 zł
Wydatki jednostek budżetowych           37.059,43 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone           37.059,43 zł



II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  74.397,43 zł  

Dział 600 Transport i łączność           20.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne           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

Dział 801  Oświata i wychowanie           20.833,00 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe           20.833,00 zł
Wydatki bieżące           20.833,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych           20.833,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           20.833,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   15.000,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi           15.000,00 zł  
Wydatki bieżące                       15.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                      15.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           15.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       18.564,43 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           18.564,43 zł  
Wydatki bieżące           18.564,43 zł
Dotacje na zadania bieżące           18.564,43 zł

§ 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 do uchwały.

§ 8. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2011 rok przedstawia się jak niżej:
Dochody 34.201.245,96 zł w tym:
Dochody bieżące 30.526.608,42 zł
Dochody majątkowe     3.674.637,54 zł

Wydatki 34.600.893,81 zł w tym:
Wydatki bieżące 29.855.252,76 zł
Wydatki majątkowe    4.745.641,05 zł

Deficyt budżetowy      399.647,85 zł
Przychody     5.124.918,56 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               4.923.324,54 zł
Rozchody   4.725.270,71 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 
do uchwały  Nr XIV/104/2011

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.09.2011 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2011 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 1.032.234,74
I Instytucje kultury 992.133,98
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 992.133,98
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 1.282.234,74
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