
          Uchwała Nr XXXII/266/13
Rady Miejskiej w Byczynie

                                                         z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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  XXIX/219/12  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

§  2.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2013  rok  zmianę  planu  dochodów  i  wydatków
o kwotę 958.222,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                  958.222,00 zł  

Dział 600 Transport i łączność           111.300,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne           111.300,00 zł
Dochody majątkowe           111.300,00 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych           111.300,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia           714.259,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego                714.259,00 zł
Dochody bieżące           714.259,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne  z budżetu państwa           714.259,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie           121.273,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność           121.273,00 zł
Dochody bieżące           121.273,00 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych                     121.273,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             11.390,00 zł 
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia             11.390,00 zł
Dochody bieżące             11.390,00 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          9.681,50 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          1.708,50 zł



II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                  958.222,00 zł  

Dział 600 Transport i łączność           111.300,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne           111.300,00 zł
Wydatki majątkowe           111.300,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne           111.300,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           111.300,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   8.000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne   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

Dział 801 Oświata i wychowanie           825.706,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe           704.433,00 zł
Wydatki bieżące           704.433,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych           704.433,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           704.433,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność           121.273,00 zł
Wydatki bieżące           121.273,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych           121.273,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           121.273,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia      800,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność                  800,00 zł
Wydatki bieżące                  800,00 zł
Dotacje na zadania bieżące      800,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             11.390,00 zł 
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia             11.390,00 zł
Wydatki bieżące             11.390,00 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                   11.390,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             11.390,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1.026,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   1.026,00 zł
Wydatki bieżące                           1.026,00 zł
Dotacje na zadania bieżące   1.026,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 25.000,00 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                   25.000,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna             25.000,00 zł 
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia             25.000,00 zł
Wydatki bieżące             25.000,00 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                   25.000,00 zł



Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             25.000,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę                      25.000,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna             25.000,00 zł 
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia             25.000,00 zł
Wydatki bieżące             25.000,00 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                   25.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych             20.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               5.000,00 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu  przychodów i wydatków  
o kwotę  1.000.000,00 zł. 

I              Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę            1.000.000,00 zł  

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym                1.000.000,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę               1.000.000,00 zł  

Dział 600 Transport i łączność           437.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne           437.000,00 zł
Wydatki bieżące               7.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               7.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               7.000,00 zł
Wydatki majątkowe           430.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne           430.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           420.000,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   10.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 zł
Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,00 zł
Wydatki bieżące 10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             10.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             10.000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia             54.000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 54.000,00 zł
Wydatki majątkowe             54.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne             54.000,00 zł
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów 

do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 
statutowych banków państwowych i innych instytucji 
finansowych             54.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   210.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód           200.000,00 zł
Wydatki majątkowe           200.000,00 zł



Inwestycje i zakupy inwestycyjne           200.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           200.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami             10.000,00 zł
Wydatki bieżące 10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             10.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             10.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           289.000,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami           100.000,00 zł
Wydatki majątkowe           100.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne           100.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           100.000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           189.000,00 zł
Wydatki bieżące                       189.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące           189.000,00 zł

§ 5. W uchwale XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 
do wysokości              9.448.017,10 zł
w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
      jednostki samorządu terytorialnego do kwoty              2.000.000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów do kwoty              3.336.752,00 zł
     3.    sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE   
 do kwoty  4.111.265,10 zł”

§ 6. W uchwale XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienia się treść § 12, który otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na: 

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
do kwoty  2.000.000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów do kwoty              3.336.752,00 zł

     3.    sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE
      do kwoty              4.111.265,10 zł”

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  28  grudnia  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  
na  2013 rok „Wykaz planowanych  dotacji  dla  jednostek  spoza sektora finansów publicznych  
na 2013 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  28  grudnia  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  
na 2013 rok „Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 
rok” w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  28  grudnia  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  
na  2013  rok  „Plan  przychodów  i  rozchodów  budżetu  gminy  na  2013  rok”  w  brzmieniu  
jak załącznik nr 3 do uchwały.



§ 9. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2013 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 42.471.840,21 zł w tym:
Dochody bieżące 33.407.733,09 zł
Dochody majątkowe     9.064.107,12 zł

Wydatki 39.414.898,45 zł w tym:
Wydatki bieżące 29.423.359,27 zł z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.281.841,00 zł
Wydatki majątkowe    9.991.539,18 zł

Nadwyżka budżetowa               3.056.941,76 zł

Przychody     7.584.370,28 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  136.353,18 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym              6.948.017,10 zł
Spłata udzielonych pożyczek     500.000,00 zł
Rozchody            10.641.312,04 zł w tym:
Udzielone pożyczki     500.000,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
    w Byczynie    

           
            Grzegorz Kapica



Załącznik nr 1 
Tabela nr 2

do uchwały budżetowej nr XXXII/266/13
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28.03.2013 roku

                                
Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  

na 2013 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 567.721,73

I
Na realizację zadań określonych 

w ustawie o systemie oświaty
567.721,73

Wydatki bieżące 567.721,73

1.
Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 

„Tarcza”
801 80101

80103
2590
2590

469.060,08
98.661,65

Dotacje celowe 300.733,01

    II Na realizację zadań określonych 
w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie

285.733,01

Wydatki bieżące 63.800,00
851 85154 10.000,00

1. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wojsławicach

2820 1.200,00

2. Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 
„Tarcza”

2820 3.000,00

3. Gminny Uczniowski Klub Sportowy 2820 2.500,00
4. Ludowy Klub Sportowy „Hetman” 2820 800,00
5. Spółdzielnia Socjalna Usługowo-

Handlowo-Produkcyjna
2830 2.500,00

851 85195 3.800,00
1. Stowarzyszenie Miłośników Gołkowic 

„GRYF”
2820 800,00

2. Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi 
Kluczborskiej Św. Ojca Pio”

2820 2.200,00

3. Stowarzyszenie Powiatowa Grupa 
Ratownicza w Byczynie

2820 800,00

926 92605 50.000,00
1. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Nasalach
2820 1.000,00

2. Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
Byczyna

2820 15.000,00

3. Stowarzyszenie Autoklub Terenowa 
Byczyna

2820 1.000,00

4. Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły 
Sportowe”

2820 18.000,00

5. Ludowy Klub Sportowy „Hetman 
Byczyna”

2820 9.600,00



6. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Motocyklowe „RYCERZ”

2820 1.500,00

7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju WSI 
MIECHOWA

2820 1.500,00

8. Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 
„Tarcza” 

2820 2.400,00

 Wydatki majątkowe 221.933,01
1. Stowarzyszenie OSP w Kostowie 754 75412 6190 221.933,01
III Na realizację zadań określonych 

w ustawie o ochronie zabytków
 i opiece nad zabytkami

15.000,00

Wydatki bieżące 15.000,00
921 92120 15.000,00

1. Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Augustyna w Kostowie

2720 7.500,00

2. Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Chrzciciela 

w Biskupicach

2720 4.500,00

3. Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Najświętszej Marii Panny 

w Polanowicach kościół filialny 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Proślicach

2720 3.000,00

Razem 868.454,74

                                 



 Załącznik nr 2
Tabela nr 1

do uchwały budżetowej nr XXXII/266/13
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28.03.2013 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2013 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 893.626,00

I Instytucje kultury 893.626,00
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 893.626,00

Dotacje przedmiotowe 200.000,00

I
Samorządowy zakład budżetowy

200.000,00

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

851
852

85154
85232

2650
2650

127.000,00
73.000,00

               
                 Razem 1.093.626,00

Załącznik nr 3



Tabela nr 1
do uchwały budżetowej nr XXXII/266/13

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28.03.2013 roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2013 rok

§ Nazwa Przychody w zł
902 Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

500.000,00

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej
w tym na wyprzedzające finansowanie

2.505.069,18

1.377.490,18
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym
w tym na wyprzedzające finansowanie

4.442.947,92

2.733.774,92
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy
136.353,18

                Razem 7.584.370,28

Z przychodów:
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        3.473.105,18 zł
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.111.265,10 zł
(zgodnie z podjętymi 24 lutego 2011 roku uchwałami Nr VI/47/11 -  969.728,47 zł,  Nr VI/48/11 
po zmianie na sesji w grudniu 2012 roku - 1.119.811,83 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia  
w 2013 roku na łączną kwotę 2.021.724,80 zł).
                                                                      
Przychody w kwocie 6.523.426,10 zł dotyczą:

przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.948.017,10 zł w tym:
- kredytu z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 709.173,00 zł

-  pożyczki  z  WFOŚiGW na finansowanie  zadania  „Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  gminy 
Byczyna  etap  I  Roszkowice”  w   wysokości  520.000,00  zł  (na  sesji  w  grudniu  zostanie 
wprowadzona  zmiana  w  uchwale  nr  VI/49/11z  dnia  24.02.2011  roku  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki, w której zmniejsza się przychody w 2012 roku o 51,00 zł i w 2013 roku o 13,00 zł)

- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 1.119.811,83 zł (na sesji w grudniu zostanie 
wprowadzona  zmiana  w  uchwale  nr  VI/48/11z  dnia  24.02.2011  roku  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki, w której kwotę 104.232,83 zł z 2012 roku przesunie się do uruchomienia na rok 2013)

-  kredytu  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Kompleksowa 
termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna”  wysokości  
969.728,47 zł

- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” w  wysokości 607.579,00 zł (na sesji w grudniu zostanie 



wprowadzona  zmiana  w  uchwale  nr  VI/46/11z  dnia  24.02.2011  roku  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki, w której kwotę 377.200,00 zł z 2012 roku przesunie się do uruchomienia na rok 2013)

Planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Byczyński Inkubator 
Przedsiębiorczości” w kwocie 1.764.046,45 zł
zaciągnięcie  pożyczki  z  BGK  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Kompleks  sportowy  
w Proślicach” w kwocie 257.678,35 zł
oraz  zaciągnięcie  kredytu  (bank  zostanie  wybrany  w  drodze  przetargu)  w  łącznej  kwocie 
1.000.000,00 zł  na zadania  inwestycyjne:  „Przebudowa drogi  dojazdowej  do gruntów rolnych  
w Biskupicach” do kwoty 360.000,00 zł,  „Zagrodowe oczyszczalnie  ścieków w Polanowicach  
i Miechowej wraz z ekologiczną kotłownią w Miechowej” do kwoty 104.000,00 zł, „Przebudowa 
wraz  z  adaptacją  na  sześć  mieszkań  budynku  komunalnego  w  Polanowicach  83A” do  kwoty 
336.000,00 zł, „Dotacja dla OSP Kostów” do kwoty 200.000,00 zł.

przychodów z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 500.000,00 zł w tym:

- przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia OSP w Kostowie na zadanie 
dofinansowywane z Unii Europejskiej pn. „Budowa Sołeckiego Centrum Kulturalno-Oświatowego 
w Kostowie” w kwocie 500.000,00 zł. 

przychodów z tzw. „wolnych środków” w kwocie 136.353,18 zł 
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