
          Uchwała Nr XXXI/252/13
Rady Miejskiej w Byczynie

                                                         z dnia 28 lutego 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 1.605.878,54 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę               1.605.878,54 zł  

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem           100.000,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      100.000,00 zł

Dochody bieżące           100.000,00 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości                       100.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna               5.526,62 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej               5.526,62 zł
Dochody bieżące               5.526,62 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          4.697,59 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             829,03 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej            800.000,00 zł
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów            800.000,00 zł
Dochody bieżące            800.000,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       800.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    700.351,92 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód            700.351,92 zł
Dochody bieżące            700.351,92 zł



§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych           466.901,28 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów           233.450,64 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę               1.605.878,54 zł  

Dział 600 Transport i łączność             10.000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne             10.000,00 zł
Wydatki majątkowe             10.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy i projekty z udziałem 
środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego             10.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa           100.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami           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 852 Pomoc społeczna              5.526,62 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej              5.526,62 zł
Wydatki bieżące              5.526,62 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                    5.526,62 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone              5.526,62 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           800.000,00 zł
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów           800.000,00 zł
Wydatki bieżące           800.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych           800.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             35.600,00 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           764.400,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   626.351,92 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód           626.351,92 zł
Wydatki majątkowe           626.351,92 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy i projekty z udziałem 
środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego           626.351,92 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           626.351,92 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 64.000,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 64.000,00 zł
Wydatki majątkowe             64.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy i projekty z udziałem 
środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego             64.000,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64.000,00 zł



§ 3. 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 do uchwały.

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

Dochody 41.513.218,21 zł w tym:
Dochody bieżące 32.560.411,09 zł
Dochody majątkowe     8.952.807,12 zł

Wydatki 37.456.276,45 zł w tym:
Wydatki bieżące 28.360.037,27 zł z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.306.641,00 zł
Wydatki majątkowe    9.096.239,18 zł

Nadwyżka budżetowa               4.056.941,76 zł

Przychody     6.584.370,28 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              5.948.017,10 zł
Spłata udzielonych pożyczek     500.000,00 zł
Rozchody            10.641.312,04 zł w tym:
Udzielone pożyczki     500.000,00 zł

§ 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 budżetowej nr XXXI/252/13
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28.02.2013 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

    II Na realizację zadań określonych 
w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie

284.933,01

Wydatki bieżące 63.000,00
851

926

85154
85195
92605

10.000,00
3.000,00

50.000,00

 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 867.654,74
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