
             Uchwała Nr XX/150/12  
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 21 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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  XVIII/131/11  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

§ 2.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 262.895,09 zł

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                     262.895,09 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie 104.542,20 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 104.542,20 zł
Dochody bieżące 104.542,20 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   88.860,87 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   15.681,33 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                 2.910,89 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                      2.910,89 zł 
Dochody bieżące     2.910,89 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     2.474,30 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        436,59 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                 155.442,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność              155.442,00 zł
Dochody majątkowe             155.442,00 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        155.442,00 zł



II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                      262.895,09 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie 104.542,20 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 104.542,20 zł
Wydatki bieżące             104.542,20 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                   104.542,20 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               64.800,00 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               39.742,20 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                 2.910,89 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                      2.910,89 zł 
Wydatki bieżące                 2.910,89 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                       2.910,89 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 2.910,89 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                 155.442,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność             155.442,00 zł
Wydatki majątkowe             155.442,00 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             155.442,00 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             155.442,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 307,10 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                        307,10 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                  307,10 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                       307,10 zł 
Wydatki bieżące                  307,10 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                        307,10 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych      100,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                  207,10 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                         307,10 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                  307,10 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                       307,10 zł 
Wydatki bieżące                  307,10 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                        307,10 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                  307,10 zł



§ 4.Wprowadzić  do budżetu  gminy na 2012 rok zmianę planu  przychodów i  wydatków 
zadań własnych o kwotę  69.093,00 zł. 

I              Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę              69.093,00 zł  

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy      69.093,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                  69.093,00 zł  

Dział 750 Administracja publiczna 5.000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.000,00 zł
Wydatki bieżące             5.000,00 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                   5.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             5.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       3.000,00 zł
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 3.000,00 zł
Wydatki bieżące             3.000,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych             3.000,00 zł
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             1.000,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.000,00 zł
Wydatki bieżące             1.000,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych             1.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             1.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej               54.558,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność           54.558,00 zł
Wydatki majątkowe           54.558,00 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            54.558,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            54.558,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  5.535,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  5.535,00 zł
Wydatki bieżące              5.535,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych              5.535,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              5.535,00 zł

§ 5.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu  przychodów i rozchodów  
o kwotę  19.000,36 zł. 

I              Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę               19.000,36 zł  

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy       19.000,36 zł



II             Zwiększyć plan rozchodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                  19.000,36 zł  

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej    19.000,36 zł

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie 

z  dnia  29  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2012  rok
 „Plan  przychodów  i  rozchodów  budżetu  gminy  na  2012  rok”  w  brzmieniu  jak  załącznik  
Nr 1 do uchwały.

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie 

z  dnia  29  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2012  rok
 „Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” w 
brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§8. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2012 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 34.096.147,61 zł w tym:
Dochody bieżące 28.533.991,28 zł
Dochody majątkowe     5.562.156,33 zł

Wydatki 31.851.968,17 zł w tym:
Wydatki bieżące 25.996.928,20 zł
Wydatki majątkowe    5.855.039,97 zł

Nadwyżka budżetowa               2.244.179,44 zł
Przychody     4.442.513,48 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy    88.093,36 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym               4.354.420,12 zł
Rozchody   6.686.692,92 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 XX/150/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 lutego 2012 roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2012 rok

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

zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2.911.555,64

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

1.442.864,48

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

88.093,36

                Razem 4.442.513,48

Z przychodów:
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        2.097.056,36 zł
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.345.457,12 zł
(zgodnie z podjętymi 24 lutego 2011 roku uchwałami Nr VI/47/11 oraz Nr VI/48/11).
                                                                      

Przychody w kwocie 4.442.513,48 zł dotyczą:

przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.354.420,12 zł:

- kredytu z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 305.872,00 zł
-  pożyczki  z  WFOŚiGW na finansowanie  zadania  „Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  gminy 
Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 498.851,00 zł
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 1.295.205,00 zł
-  kredytu  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Kompleksowa 
termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna”  wysokości  
1.050.252,48 zł
- kredytu z BS Wołczyn na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 86.740,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 1.117.499,64 zł 

przychodów z tzw. „wolnych środków” w kwocie 88.093,36 zł 



Załącznik nr 1
Tabela nr 2

do uchwały Nr XX/150/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 lutego 2012 roku

Plan  rozchodów  budżetu  gminy  na  2012 rok
Lp. Nazwa Kwota w zł

Razem spłaty 6.686.692,92

§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.388.906,02 
1. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 457/10/2007/1229/F/1/NW 500.000,00 
2. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 1658/2008/1229/INW 610.000,00
3. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 1204/10/2008/1229/ING 50.000,00
4. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2618/07/2009/1229/INW 50.000,00
5. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2040/08/2009/1229/INW 100.000,00
6. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2594/07/2009/1229/INW 145.000,00
7. spłata kredytu z BS Namysłów

- umowa KR-10-02683 300.000,00
8. spłata kredytu z BS Połczyn

- umowa 1/JST/11/5
z 2011 roku 958.653,54 

1.050.252,48
958.653,54

9. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu
- umowa 1/JST/09 75.000,00

10. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00001851/00 250.000,00

11. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002098/00 50.000,00

12. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002095/00 50.000,00

13. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002093/00 100.000,00

14. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002223/00 100.000,00
§  963  –  Spłata  pożyczek  otrzymanych  na  finansowanie  zadań 
realizowanych  z  udziałem  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii 
Europejskiej 2.297.786,90

1. Spłata  pożyczki  z  WFOŚiGW  w  Opolu   na  zadanie  inwestycyjne  pn. 
„Utworzenie Izby Tradycji oraz termomodernizacja zabytkowego ratusza”
- umowa 64/2010/G-08/OA-OE3/P

200.967,75

2. Spłata  pożyczki  z  WFOŚ  i  GW  w  Opolu  na  Kompleksową 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna
- umowa 26/2011/G-08/OA-OE3/P 

230.000,36

3. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne 
pn.  „Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  wokół  murów  obronnych  
w Byczynie"
- umowa PROW 313.11.00483.16

235.874,00

4. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne 



pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice”
- umowa PROW321.11.02211.16

1.630.944,79

 
                                

Rozchody  w kwocie 4.105.725,17 zł dotyczą:

-  pożyczka  z  BGK  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Zagospodarowanie  przestrzeni 
publicznej wokół murów obronnych w Byczynie” w wysokości 235.874,00 zł.
- pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 1.630.944,79 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 230.000,36 zł.
-  kredyt  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Kompleksowa 
termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna”  wysokości  
1.050.252,48 zł.
-  kredyt  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Kompleksowa 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 958.653,54 zł.

W związku z tym, że ww kredyty zostały zaciągnięte na zadania dofinansowywane z Unii, 
inwestycje w dalszym ciągu trwają, bądź nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie ww spłaty  
kredytów i pożyczek podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 4.105.725,17 zł i zostały 
wykazane w WPF.

Rozchody  w kwocie 2.580.967,75 zł dotyczą:

-spłaty kredytu  zaciągniętego w BS Bank Rolników  w Opolu na „Budowa drogi w Ciecierzynie” 
w wysokości 75.000,00 zł
-spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych 
dochodach w wysokości 500.000,00 zł
-spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na budowę Orlika 2012 w wysokości 100.000,00 zł
-spłaty kredytów  zaciągniętych w BOŚ Opolu na spłatę kredytów w wysokości 755.000,00 zł
-spłaty  kredytu   zaciągniętego  w  BOŚ  Opolu  na  Remont  drogi  gminnej  w  Polanowicach  
w wysokości 50.000,00 zł
-spłaty kredytu  zaciągnietego w BOŚ Opolu na Budowe drogi w Kochłowicach-trakt w wysokości 
50.000,00 zł
-spłaty kredytu  na „Dotację celową dla stowarzyszenia OSP w Janówce” w ING Bank Śląski  
w Oleśnie w wysokości 50.000,00 zł
-spłaty kredytu  na „Dotację celową dla stowarzyszenia OSP w Nasalach” w ING Bank Śląski  
w Oleśnie w wysokości 50.000,00 zł
-spłaty kredytu  na spłatę kredytów w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 100.000,00 zł
-spłaty kredytu  na I etap „schetynówek” w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 250.000,00 zł
-spłaty pożyczki   na  Izbę  Tradycji  i  termomodernizację  zabytkowego  Ratusza  w WFOŚiGW  
w Opolu w wysokości 200.967,75 zł
-spłaty kredytu   na Izbę Tradycji  i  termomodernizację  zabytkowego Ratusza w BS Namysłów
w wysokości 300.000,00 zł
- kredyt z ING Olesno na  finansowanie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół 
murów obronnych w Byczynie” w wysokości 100.000,00 zł.



Załącznik nr 2
Tabela nr 2

do uchwały Nr XX/150/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 lutego 2012 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na 2012 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota w zł

Dotacje celowe 90.000,00

    I Na realizację zadań określonych 
w ustawie o ochronie zabytków

 i opiece nad zabytkami

921 92120 17.000,00

    II Na realizację zadań określonych 
w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie

851

926

85154
85195
92605

10.000,00
3.000,00

60.000,00

Dotacje podmiotowe 504.011,35

III Na realizację zadań określonych 
w ustawie o systemie oświaty

504.011,35

1.
Byczyńskie Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza”
801 80101

80103
441.658,80
62.352,55

Razem 594.011,35

  



Uzasadnienie

W § 2 zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 262.895,09 zł w tym:
1.  wprowadza się  nowy projekt  2-letni  pn.  „Nowe szanse-edukacja  w szkołach  podstawowych 
gminy  Byczyna  i  kwotę  po  stronie  dochodów  i  wydatków  w  2012  roku  -  104.542,20  zł  
i w roku 2013 - 16.200,00 zł
2. zwiększa się dochody i wydatki projektu realizowanego przez CISPOL „Od Cis-u do spółdzielni 
socjalnych” o kwotę 2.910,89 zł
3. zwiększa się dochody i wydatki projektu wprowadzonego w 2011 roku Byczyński Inkubator 
Przedsiębiorczości  o kwotę 155.442,00 zł  w roku 2012 ze środków unijnych i  w § 4 o kwotę 
54.558,00 zł ze środków własnych, w roku 2013 o kwotę 2.844.350,98 zł ze środków unijnych  
i 500.000,00 zł ze środków własnych i w 2014 roku o kwotę 575.305,02 zł ze środków własnych.

W § 3,  na wniosek  koordynatora  projektu  „Od Cis-u  do  spółdzielni  socjalnych”,  w związku  
ze zwiększeniem o 2% składki do ZUS, dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 307,10 zł.

W § 4 i 5 zwiększamy przychody budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” o kwotę 88.093,36 zł, 
którą przeznacza się na:
1.  udział  własny gminy w nowym projekcie  pn.  „Oznaczamy atrakcje gminy Byczyna  z drogi 
krajowej  nr  11”,  który  będzie  realizowany  również  w  roku  2013.  W  2013  roku  zakłada  się 
dofinansowanie z Unii w kwocie 18.942,00 zł oraz udział własny gminy w kwocie 12.158,00 zł
2.  dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych  dla  Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej  
w Kluczborku w kwocie 3.000,00 zł
3.  wynagrodzenia  i  składki  od wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł,  w związku ze zwiększoną 
składką dla ZUS o 2% do realizowanego w partnerstwie z Stowarzyszeniem Popierania Zaradności 
Życiowej i Pomocy Wzajemnej projektem – Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej
4. wkład własny, o którym pisałam wyżej do projektu Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości  
o kwotę 54.558,00 zł
5. badania architektoniczno-archeologiczne wjazdów przy bramach – opracowanie dokumentacji  
w kwocie 5.535,00 zł
6.  spłatę  pożyczki  z  WFOŚiGW w kwocie  19.000,36  zł,  którą  zaciągnęliśmy  w  roku  2011  
na  inwestycję  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej”.  Po  rozliczeniu 
końcowym  z  Funduszem  pożyczki  w  kwocie  230.000,36  zł  doszliśmy  do  porozumienia,  
że nie warto dzielić jej  spłaty na kolejne lata,  jeżeli w budżecie 2012 roku była zaplanowana  
już kwota 180.000,00 zł, którą zwiększyliśmy na sesji w styczniu o 31.000,00 zł, co w sumie daje 
211.000,00 zł. Nie ma więc sensu przekładanie kwoty 19.000,36 zł na kolejny rok.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik o przychodach i rozchodach budżetu.
Poza tym zmianie ulega załącznik o dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. 
Zmiana  polega  na  zmianie  klasyfikacji  dotacji  dla  Stowarzyszenia  Oświatowego  TARCZA  
z celowej na podmiotową.
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