
UCHWAŁA NR XL/331/13                                   
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 14 października 2013 r.

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 (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 211, 212 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) 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 zadań własnych 
o kwotę 121.614,80 zł. 

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 129.500,00 zł
 

Dział 600 Transport i łączność 129.500,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 129.500,00 zł
Dochody bieżące 129.500,00 zł
§2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

129.500,00 zł

  
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 129.500,00 z ł

 
Dział 600 Transport i łączność 129.500,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 129.500,00 zł
Wydatki bieżące 129.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 129.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 129.500,00 zł
  
III Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 7.885,20 zł
  
Dział 801 Oświata i wychowanie 7.885,20 zl
Rozdział 80110 Gimnazja 7.885,20 zł
Dochody bieżące 7.885,20 zł
§ 2001 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 

7.885,20 zł

  
IV Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 7.885,20 zł
  
Dział 801 Oświata i wychowanie 7.885,20 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 7.885,20 zł
Wydatki bieżące 7.885,20 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

7.885,20 zł 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.885,20 zł

Id: AE704CF0-859E-48BD-8912-322CF415292C. Podpisany Strona 1



§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków o kwotę 63.600,00 zł. 

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 63.600,00 zł
  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63.600,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 63.600,00 zł
Wydatki majątkowe 63.600,00 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

63.600,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63.600,00 zł
  
  
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 63.600,00 zł
  
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.100,00 zl
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 8.100,00 zł
Wydatki bieżące 8.100,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 8.100,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.100,00 zł
  
Dział 600 Transport i łączność 55.500,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 55.500,00 zł
Wydatki bieżące 55.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 55.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55.500,00 zł

  

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

Dochody: 43.309.391,49 zł
Dochody bieżące 36.719.306,92 zł
Dochody majątkowe 6.590.084,57 zł
  
Wydatki: 41.110.978,48 zł
Wydatki bieżące 31.793.164,60 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.705.223,90 zł
Wydatki majątkowe 9.317.813,88 zł
  
Nadwyżka budżetowa 2.198.413,01 zł
  
Przychody: 6.705.461,97 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 185.389,24 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym 6.002.072,73 zł
Spłata udzielonych pożyczek 518.000,00 zł
  
Rozchody 8.903.874,98 zł
Udzielone pożyczki 518.000,00 zł
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica
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