
Uchwała Nr X/71/11       
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 25 maja 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 dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 5.620,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                      5.620,00 zł  

Dział 600 Transport drogowy   3.120,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy   3.120,00 zł
Dochody bieżące   3.120,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat   3.120,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie               2.500,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe   2.500,00 zł
Dochody bieżące               2.500,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów   2.500,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     5.620,00 zł  

Dział 600 Transport drogowy   3.120,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy   3.120,00 zł
Wydatki bieżące   3.120,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          3.120,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   3.120,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie              2.500,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe              2.500,00 zł
Wydatki bieżące                          2.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                         2.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              2.500,00 zł



§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 67.548,47 zł. 

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   67.548,47 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   2.428,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność   2.428,00 zł
Wydatki bieżące               2.428,00 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                     2.428,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          2.428,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               2.428,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie               3.120,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół   3.120,00 zł
Wydatki bieżące                           3.120,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          3.120,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               3.120,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 38.100,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 38.100,00 zł
Wydatki bieżące 38.100,00 zł
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 38.100,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           17.500,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 14.500,00 zł  
Wydatki bieżące 14.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        14.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             14.500,00 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   3.000,00 zł
Wydatki bieżące   3.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          3.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               3.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  6.400,47 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   6.400,47 zł  
Wydatki bieżące   6.400,47 zł
Dotacje na zadania bieżące   6.400,47 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    67.548,47 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   2,428,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność   2.428,00 zł
Wydatki bieżące               2.428,00 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                     2.428,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          2.428,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               2.428,00 zł



Dział 600 Transport i łączność            6.400,47 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne   6.400,47 zł  
Wydatki bieżące   6.400,47 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          6.400,47 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               6.400,47 zł

Dział 750 Administracja publiczna    4.500,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    4.500,00 zł
Wydatki bieżące    4.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                           4.500,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                4.500,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.620,00 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 10.620,00 zł

Wydatki bieżące 10.620,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        10.620,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             10.620,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie              2.500,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe              2.500,00 zł
Wydatki bieżące                          2.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                         2.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              2.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 38.100,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej   5.900,00 zł

Wydatki bieżące   5.900,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          5.900,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               5.900,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 32.200,00 zł
Wydatki bieżące 32.200,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        32.200,00 zł
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 32.200,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             3.000,00 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   3.000,00 zł
Wydatki bieżące   3.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          3.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               3.000,00 zł



§  4.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2011  rok  zmianę  planu  wydatków  i  rozchodów  
o kwotę 1.532,25 zł. 

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     1.532,25 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             1.532,25 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   1.532,25 zł  
Wydatki bieżące   1.532,25 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          1.532,25 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.532,25 zł

II             Zwiększyć plan rozchodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                      1.532,25 zł  

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej                                           1.532,25 zł
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich           1.532,25 zł

§  5.  Wprowadzić  zmianę  w  §  11  uchwały  nr  III/17/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, który otrzymuje 
brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 
do wysokości              6.923.324,54 zł
w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
      jednostki samorządu terytorialnego do kwoty              2.000.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu 
      terytorialnego do kwoty                 399.647,85 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów do kwoty              4.523.676,69 zł”
 
§  6.    Wprowadzić  zmianę  w  §  12  uchwały  nr  III/17/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie 
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu 
      terytorialnego do kwoty                 399.647,85 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów do kwoty              4.523.676,69 zł
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

w ramach działu
5) przekazania  uprawnień  do  dokonywania  przeniesień  planowanych  wydatków  bieżących 

kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian 
planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.



§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011  rok
 „Plan  przychodów  i  rozchodów  budżetu  gminy  na  2011  rok”  w  brzmieniu  jak  załącznik  
Nr 1 do uchwały.

§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011  rok
 „Wykaz  planowanych  dotacji  dla  jednostek  sektora  finansów publicznych   na  2011 rok”  jak 
załącznik Nr 2 do uchwały.

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

Dochody 32.923.104,77 zł w tym:
Dochody bieżące 29.558.467,23 zł
Dochody majątkowe     3.364.637,54 zł

Wydatki 33.322.752,62 zł w tym:
Wydatki bieżące 29.103.111,57 zł
Wydatki majątkowe    4.219.641,05 zł

Deficyt budżetowy      399.647,85 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   4.827.226,79 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 X/71/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25.05.2011 roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2011 rok

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

zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.569.497,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym

3.353.827,54

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

303.550,10

                Razem 5.226.874,64

Z przychodów zostanie:
-  pokryty deficyt budżetowy w kwocie        399.647,85 zł
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        4.827.226,79 zł
            



Załącznik nr 1
Tabela nr 2

do uchwały  Nr X/71/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25.05.2011 roku

Plan  rozchodów  budżetu  gminy  na  2011 rok

Lp. Nazwa Kwota w zł
Razem spłaty 4.827.226,79

§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.786.450,54 
1. spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu

- umowa 23/2007/G-8/OW-OK/P 438.397,00 
2. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 457/10/2007/1229/F/1/NW 400.000,00 
3. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 1658/2008/1229/INW 60.000,00
4. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2138/10/2009/1229/INW 60.000,00
5. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2137/10/2009/1229/INW 45.000,00
6. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

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

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

- umowa 2594/07/2009/1229/INW 145.000,00
9. spłata kredytu z PKO BP Opole

- umowa 310-11/3/I/42/2006 324.400,00 
10. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu

- umowa 2/JST/07 650.000,00 
11. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu

- umowa 1/JST/09 75.000,00
12. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

- umowa 685/2009/00001851/00 150.000,00
13. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno

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

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

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

- umowa 685/2009/00002226/00 130.000,00
17. spłata  kredytu  na  wyprzedzające  finansowanie  działań  z  udziałem  środków  

z budżetu unii Europejskiej
958.653,54

§ 963 - Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.040.776,25
1. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne  pn. 

„Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  wokół  murów  obronnych  
w Byczynie”. 454.091,00

2. Spłata pożyczki z WFROŚiGW w Opolu  na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie 
Izby Tradycji oraz termomodernizacja zabytkowego ratusza”

221.532,25

3. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne  pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I – Roszkowice

365.153,00

 
                           



                        
Załącznik nr 2

do uchwały  Nr X/71/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25.05.2011 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2011 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 1.002.212,53
I Instytucje kultury 962.111,77
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 962.111,77
II. Samorządowy zakład 

budżetowy
40.100,76

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

852 85232 2410 40.100,76

Dotacje przedmiotowe 250.000,00
I Samorządowy zakład 

budżetowy
250.000,00

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

851
852

85154
85232

2650
2650

110.000,00
140.000,00

               
                 Razem 1.252.212,53




	§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
 „Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  na 2011 rok” jak załącznik Nr 2 do uchwały.
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