
          Uchwała Nr XXIII/172/12
Rady Miejskiej w Byczynie

                                                         z dnia 29 maja 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 o kwotę 43.486,15 zł

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                      43.486,15 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   43.486,15 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   43.486,15 zł
Dochody majątkowe   43.486,15 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   43.486,15 zł

II             Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                       43.486,15 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   37.506,91 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   37.506,91 zł
Dochody bieżące   37.506,91 zł
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 

od osób fizycznych   37.506,91 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     5.979,24 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność     5.979,24 zł
Dochody majątkowe     5.979,24 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           5.979,24 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 292.244,78 zł

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                     354.937,57 zł  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa     1.698,53 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne     1.698,53 zł
Dochody bieżące     1.698,53 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów     1.698,53 zł



Dział 852 Pomoc społeczna             175.711,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                    90.711,00 zł 
Dochody bieżące   90.711,00 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   77.104,35 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   13.606,65 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność   85.000,00 zł
Dochody bieżące   85.000,00 zł
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej   80.000,00 zł

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego     5.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            171.960,28 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność            171.960,28 zł
Dochody majątkowe            171.960,28 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      171.960,28 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    5.567,76 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność    5.567,76 zł
Dochody majątkowe    5.567,76 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          5.567,76 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                    354.937,57 zł  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa     1.698,53 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne     1.698,53 zł
Wydatki bieżące     1.698,53 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 1.698,53 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 1.698,53 zł

Dział 852 Pomoc społeczna             181.278,76 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                    90.711,00 zł 
Wydatki bieżące               90.711,00 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                     90.711,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   29.745,50 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               52.440,50 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 8.525,00 zł



Rozdział 85295 Pozostała działalność   90.567,76 zł
Wydatki bieżące   90.567,76 zł
Wydatki jednostek budżetowych               90.567,76 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               27.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               63.567,76 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            171.960,28 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność            171.960,28 zł
Wydatki majątkowe            171.960,28 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            171.960,28 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            171.960,28 zł

III           Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                      62.692,79 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               62.692,79 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód               62.692,79 zł
Dochody majątkowe               62.692,79 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         62.692,79 zł

IV           Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                      62.692,79 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               62.692,79 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód               62.692,79 zł
Wydatki majątkowe               62.692,79 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               62.692,79 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               62.692,79 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 5.000,00 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                      5.000,00 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
  



II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                       5.000,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                5.000,00 zł 
Rozdział 85295 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

§ 5.Wprowadzić  do budżetu  gminy na 2012 rok zmianę planu  przychodów i  wydatków 
zadań własnych o kwotę  517.499,64 zł. 

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                 517.499,64 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            517.499,64 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność            517.499,64 zł
Wydatki majątkowe            517.499,64 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            517.499,64 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            517.499,64 zł

II             Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę             517.499,64 zł  

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budzeń Unii Europejskiej 517.499,64 zł

§ 6.Wprowadzić  do budżetu  gminy na 2012 rok zmianę planu  przychodów i  wydatków 
zadań własnych o kwotę  517.499,64 zł. 

I              Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                 517.499,64 zł  

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 517.499,64 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                   517.499,64 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa            220.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        220.000,00 zł
Wydatki bieżące            220.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych            220.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            220.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         6.499,64 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne               6.499,64 zł
Wydatki bieżące               6.499,64 zł 
Wydatki jednostek budżetowych               6.499,64 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               6.499,64 zł



Dział 801 Oświata i wychowanie           100.000,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół           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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           181.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód             20.000,00 zł
Wydatki majątkowe             20.000,00 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             20.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             20.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami             11.000,00 zł
Wydatki bieżące             11.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             11.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             11.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg           150.000,00 zł
Wydatki bieżące                       150.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych           150.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           150.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 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

§ 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  
do uchwały.

§8. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2012 rok przedstawia się jak niżej:
Dochody 34.484.859,39 zł w tym:
Dochody bieżące 28.895.374,72 zł
Dochody majątkowe     5.589.484,67 zł

Wydatki 32.540.679,95 zł w tym:
Wydatki bieżące 26.971.322,13 zł
Wydatki majątkowe    5.569.357,82 zł

Nadwyżka budżetowa               1.944.179,44 zł
Przychody     4.742.513,48 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  388.093,36 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 
Tabela nr 1

do uchwały Nr XXIII/172/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 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

2.394.056,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

1.960.364,12

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

388.093,36

                Razem 4.742.513,48

Z przychodów:
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        2.397.056,36 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 4.742.513,48 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”  w  wysokości  
1.050.252,48 zł
- kredytu z BS Wołczyn na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna”  w wysokości 86.740,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” w wysokości 600.000,00 zł 
-  kredytów  (bank  zostanie  wybrany  w  drodze  przetargu)  na  inwestycje  dotyczące  mieszkań 
socjalnych w Miechowej, Polanowicach i w Byczynie ul. Krótka w wysokości 517.499,64 zł.

przychodów z tzw. „wolnych środków” w kwocie 388.093,36 zł 




