
Uchwała Nr IX/65/11       
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 29 kwietnia 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 wydatków zadań własnych  
o kwotę 21.376,69 zł. 

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   21.376,69 zł  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   1.376,69 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność   1.376,69 zł
Wydatki bieżące               1.376,69 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                     1.376,69 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          1.376,69 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.376,69 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           20.000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność 20.000,00 zł  
Wydatki majątkowe 20.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne             20.000,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    21.376,69 zł  

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   1.376,69 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność   1.376,69 zł
Wydatki bieżące               1.376,69 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                     1.376,69 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          1.376,69 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               1.376,69 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           20.000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność 20.000,00 zł  
Wydatki majątkowe 20.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne             20.000,00 zł



§ 3. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  29  grudnia  2010 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2011 rok  „Planowane 
wydatki  związane  z  realizacją  zadań  realizowanych  w  drodze  umów  
lub  porozumień  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego na  2011  rok”  jak  załącznik  
do uchwały.

§ 4. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2011 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 32.917.484,77 zł w tym:
Dochody bieżące 29.552.847,23 zł
Dochody majątkowe     3.364.637,54 zł

Wydatki 33.318.664,87 zł w tym:
Wydatki bieżące 29.099.023,82 zł
Wydatki majątkowe    4.219.641,05 zł

Deficyt budżetowy      401.180,10 zł
Przychody     5.226.874,64 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 303.550,10 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym               4.923.324,54 zł
Rozchody   4.825.694,54 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  6.  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 2

do uchwały  Nr IX/65/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.04.2011 roku

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

na 2011 rok

Dział Rozdział § Nazwa Wydatki 
w zł

801 Oświata i wychowanie 92.830
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.830

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

17.830

80195 Pozostała działalność 75.000
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego

75.000

851 Ochrona zdrowia 7.000
85195 Pozostała działalność 7.000

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

7.000

852 Pomoc społeczna 5.000
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000

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

5.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 360
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne
360

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

360

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

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

2.000

Razem 107.190
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