
  Uchwała Nr XIX/145/12
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 31 stycznia 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 137.259,37 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                         137.859,37 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie        19.176,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola        19.176,00 zł
Dochody bieżące        19.176,00 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        16.299,60 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          2.876,40 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

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                         137.859,37 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie        19.176,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola        19.176,00 zł
Wydatki bieżące                    19.176,00 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                          19.176,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                      5.066,00 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    14.110,00 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
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      118.683,37 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      118.683,37 zł

III           Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                               600,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                  600,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                               600,00 zł 
Dochody bieżące              600,00 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              510,00 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                90,00 zł

IV           Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                                600,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                  600,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                               600,00 zł 
Wydatki bieżące                          600,00 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                                600,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          600,00 zł

§  3.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2012  rok  zmianę  planu  wydatków  
o kwotę 91.067,37 zł. 

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                           91.067,37 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             87.683,37 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność         87.683,37 zł
Wydatki majątkowe         87.683,37 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        87.683,37 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        87.683,37 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie          3.384,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola          3.384,00 zł
Wydatki bieżące                      3.384,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych          3.384,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                         894,00 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      2.490,00 zł



II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                           91.067,37 zł  

Dział 710 Działalność usługowa        65.000,00 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego        65.000,00 zł
Wydatki majątkowe        65.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        65.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie          3.384,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola          3.384,00 zł
Wydatki bieżące                      3.384,00 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                            3.384,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                         894,00 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      2.490,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia          1.500,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność          1.500,00 zł
Wydatki bieżące          1.500,00 zł
Dotacje na zadania bieżące          1.500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360,00 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 360,00 zł
Wydatki bieżące             360,00 zł
Dotacje na zadania bieżące             360,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        20.823,37 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód        20.823,37 zł
Wydatki majątkowe        20.823,37 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        20.823,37 zł

§  4.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2012  rok  zmianę  planu  wydatków  i  rozchodów
o kwotę 31.000,00 zł. 

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                           31.000,00 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             31.000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność         31.000,00 zł
Wydatki majątkowe         31.000,00 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         31.000,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         31.000,00 zł

II             Zwiększyć plan rozchodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                           31.000,00 zł  

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej                                                      31.000,00 zł



§  5.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2012  rok  zmianę  planu  przychodów  i  wydatków
o kwotę 0,36 zł. 

I              Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                               0,36 zł  

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej                                                 0,36 zł

II             Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                                    0,36 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                      0,36 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność                  0,36 zł
Wydatki bieżące                              0,36 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                  0,36 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              0,36 zł

§  6.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2012  rok  zmianę  planu  dochodów  i  rozchodów
o kwotę 29.413,21 zł. 

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                          29.413,21 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            29.413,21 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód        29.413,21 zł
Dochody majątkowe        29.413,21 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        29.413,21 zł

II             Zmniejszyć plan rozchodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                         29.413,21 zł  

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej                                                     29.413,21 zł

§ 7. 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.

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

z  dnia  29  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2012  rok
 „Plan wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 
między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  na  2012  rok”  w  brzmieniu  jak  załącznik  
Nr 2 do uchwały.

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

Dochody 33.824.552,52 zł w tym:
Dochody bieżące 28.417.838,19 zł



Dochody majątkowe     5.506.714,33 zł

Wydatki 31.511.280,08 zł w tym:
Wydatki bieżące 25.866.240,11 zł
Wydatki majątkowe    5.645.039,97 zł

Nadwyżka budżetowa              2.313.272,44 zł

Przychody     4.354.420,12 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy            0,00 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym               4.354.420,12 zł
Rozchody   6.667.692,56 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  11.  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 XIX/145/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31stycznia 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

                Razem 4.354.420,12

Z przychodów:
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        2.008.963,00 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 4.354.420,12 zł dotyczą:
- 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 



Załącznik nr 1
Tabela nr 2

do uchwały Nr XIX/145/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31stycznia 2012 roku

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

Razem spłaty 6.667.692,56

§ 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 Wołczyn

- 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 2.278.786,54

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 

211.000,00

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 zostanie podpisana

1.630.944,79

 
                                

Rozchody  w kwocie 4.186.724,81 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 211.000,00 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.
- kredyt z ING Olesno na  finansowanie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół 
murów obronnych w Byczynie” w wysokości 100.000,00 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 4.186.724,81 zł i zostały 
wykazane w WPF.

Rozchody  w kwocie 2.480.967,75 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



Załącznik nr 2
Tabela nr 2

do uchwały Nr XIX/145/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31stycznia 2012 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami  

samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dział Rozdział § Nazwa Wydatki 
w zł

801 Oświata i wychowanie 17.353,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.353,00

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

17.353,00

851 Ochrona zdrowia 8.500,00
85195 Pozostała działalność 8.500,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

8.500,00

852 Pomoc społeczna 2.000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie
2.000,00

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

2.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

w tym poradnie specjalistyczne
360,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

360,00

926 Kultura fizyczna i sport 2.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

2.000,00

 Razem 30.213,00
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