
UCHWAŁA NR XXXIX/322/13                                    
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 27 września 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 272.838,27 zł. 

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 341.945,27 zł
 

Dział 758 Różne rozliczenia 53.951,41 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 53.951,41 zł
Dochody bieżące 48.777,94 zł
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin)

48.777,94 zł

Dochody majątkowe 5.173,47 zł
§6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

5.173.47 zł

  
Dział 801 Oświata i wychowanie 115.166,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24.086,00 zł
Dochody bieżące 24.086,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług 3.800,00 zł
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

20.286,00 zł

  
Rozdział 80104 Przedszkola 91.080,00 zł
Dochody bieżące 91.080,00 zł
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

91.080,00 zł

  
Dział 852 Pomoc społeczna 3.000,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rozdzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3.000,00 zł

Dochody bieżące 3.000,00 zł
§0920 Pozostałe odsetki 2.000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł
  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychopwawcza 110.650,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 110.650,00 zł
Dochody bieżące 110.650,00 zł
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 86.614,00 zł
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bieżących gmin (związków gmin)
§2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez 
budżet państwa w ramach programów rządowych 

24.036,00 zł

  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59.177,86 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 59.177,86 zł
Dochody bieżące 59.177,86 zł
§0970 Wpływy z różnych dochodów 59.177,86 zł

 
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 341.945,27 z ł

 
Dział 801 Oświata i wychowanie 191.094,38 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24.086,00 zł
Wydatki bieżące 24.086,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 24.086,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.086,00 zł
  
Rozdział 80104 Przedszkola 91.080,00 zł
Wydatki bieżące 91.080,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 91.080,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91.080,00 zł
  
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 74.400,00 zł
Wydatki bieżące 74.400,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 74.400,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.400,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70.000,00 zł
  
Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.528,38 zł
Wydatki bieżące 1.528,38 zł
Wydatki jednostek budżetowych 1.528,38 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.528,38 zł
  
Dział 852 Pomoc społeczna 7.800,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczneia społecznego 

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
  
  
  
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.800,00 zł
Wydatki bieżące 4.800,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 4.800,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.800,00 zł
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Dział 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza 132.303,50 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 132.303,50 zł
Wydatki bieżące 132.303,50 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 132.303,50 zł
  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.747,39 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.747,39 zł
Wydatki bieżące 10.747,39 zł
Wydatki jednostek budżetowych 10.747,39 zł
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 10.747,39 zł
  
  
III Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 69.107,00 zł
  
Dział 852 Pomoc społeczna 14.107,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.107,00 zł
Dochody bieżące 14.107,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług 14.107,00 zł
  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25.000,00 zł
Dochody majątkowe 25.000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

25.000,00 zł

  
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

30.000,00 zł

Dochody bieżące 30.000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 30.000,00 zł
  
  
IV Zmniejszyć plan wydatków budzetu gminy na 2013 rok o kwotę 69.107,00 zł
  
Dział 852 Pomoc społeczna 14.107,00 zł
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 10.397,00 zł
Wydatki bieżące 10.397,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 10.397,00 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.397,00 zł
  
  
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.710,00 zł
Wydatki bieżące 3.710,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 3.710,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.710,00 zł
  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25.000,00 zł
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Wydatki majątkowe 25.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00 zł
  
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

30.000,00 zł

Wydatki bieżące 30.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 30.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 zł

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu przychodów i wydatków o kwotę 
1.000.000,00 zł. 

I Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 1.000.000,00 zł
 

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.000.000,00 zł
  
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 1.000.000,00 zł
  
Dział 801 Oświata i wychowanie 1.000.000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 275.128,38 zł
Wydatki bieżące 275.128,38 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 263.628,38 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 237.628,38 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.000,00 zł
  
Rozdział 80104 Przedszkola 180.500,00 zł
Wydatki bieżące 180.500,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 173.500,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 153.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł
  
Rozdział 80110 Gimnazja 266.300,00 zł
Wydatki bieżące 266.300,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 252.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 252.000,00 zł
  
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 240.000,00 zł
Wydatki bieżące 240.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 239.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 239.000,00 zł
  
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 32.600,00 zł
Wydatki bieżące 32.600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 32.600,00 zł
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Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 32.600,00 zł
  
Rozdział 80195 Pozostała działalność 5.471,62 zł
Wydatki bieżące 5.471,62 zł
Wydatki jednostek budżetowych 5.471,62 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.471,62 zł
  

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków i rozchodów o kwotę 190.507,31 
zł. 

  
I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 190.507,31 zł
  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 190.507,31 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 190.507,31 zł
Wydatki majątkowe 190.507,31 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 

190.507,31 zł

§6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190.507,31 zł
  
II Zwiększyć plan rozchodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 190.507,31 zł
  
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

190.507,31 zł

§ 5. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków o kwotę 486.719,62 zł. 

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 486.719,62 zł
  
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 346,90 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 346,90 zł
Wydatki bieżące 346,90 zł
Wydatki jednostek budżetowych 346,90 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 346,90 zł
  
Dział 600 Transport i łączność 300,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 300,00 zł
Wydatki bieżące 300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 300,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 zł
  
Dział 801 Oświata i wychowanie 214.228,00 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 208.528,00 zł
Wydatki bieżące 208.528,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 208.528,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 208.528,00 zł
  
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 5.700,00 zł
Wydatki bieżące 5.700,00 zł
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Wydatki jednostek budżetowych 5.700,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.700,00 zł
  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 152.483,62 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 152.483,62 zł
Wydatki majątkowe 152.483,62 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 

152.483,62 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152.483,62 zł
  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26.700,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 26.700,00 zł
Wydatki bieżące 26.700,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 26.700,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.700,00 zł
  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89.703,10 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 88.753,10 zł
Wydatki majątkowe 88.753,10 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 

88.753,10 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88.753,10 zł
  
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 950,00 zł
Wydatki bieżące 950,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 950,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 950,00 zł
  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.958,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.958,00 zł
Wydatki bieżące 2.958,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 2.958,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.958,00 zł
  
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 486.719,62 zł
  
Dział 600 Transport i łączność 1.500,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.500,00 zł
Wydatki bieżące 1.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 1.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00 zł
  
Dział 630 Turystyka 8.000,00 zł
Rozdział 63095 Pozostała działalność 8.000,00 zł
Wydatki bieżące 8.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 8.000,00 zł
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Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.000,00 zł
  
Dział 750 Administracja publiczna 2.000,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000,00 zł
Wydatki bieżące 2.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 2.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 zł
  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.458,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.458,00 zł
Wydatki bieżące 1.458,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 1.458,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.458,00 zł
  
Dział 801 Oświata i wychowanie 376.711,62 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 323.881,62 zł
Wydatki bieżące 323.881,62 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 311.881,62 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 311.881,62 zł
  
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37.130,00 zł
Wydatki bieżące 37.130,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 36.530,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29.530,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000,00 zł
  
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 5.700,00 zł
Wydatki bieżące 5.700,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 2.200,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.200,00 zł
  
Rozdział 80195 Pozostała działalność 10.000,00 zł
Wydatki bieżące 10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 zł
Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 10.000,00 zł
  
Dział 852 Pomoc społeczna 53.200,00 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 5.200,00 zł
Wydatki bieżące 5.200,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 5.200,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.200,00 zł
  
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.000,00 zł
Wydatki bieżące 8.000,00 zł
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł
  
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 40.000,00 zł
Wydatki bieżące 40.000,00 zl
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00 zł
  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42.600,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 15.900,00 zł
Wydatki bieżące 15.900,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 14.700,00 zl
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.700,00 zł
  
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 26.700,00 zł
Wydatki bieżące 26.700,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 25.100,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25.100,00 zł
  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.250,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.250,00 zł
Wydatki bieżące 1.250,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 1.250,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.250,00 zl
  
  
  

§ 6. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł. 

I Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 5.000,00 zł  
  
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5.000,00 zł
Dochody bieżące 5.000,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

5.000,00 zł

  
II Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 5.000,00 zł  
  
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.000,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.000,00 zł
Dochody bieżące 5.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług 5.000,00 zł

§ 7. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu rozchodów i przychodów o kwotę 
18.000,00 zł. 

I Zwiększyć plan rozchodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 18.000,00 zł  
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§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty 18.000,00 zł
II Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 18.000,00 zł  
  
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 18.000,00 zł

§ 8. Wprowadzić zmiany w § 11 uchwały nr XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limit 
udzielanych z budżetu gminy pożyczek do wysokości 518.000,00 zł

§ 9. Wprowadzić zmiany w § 13 uchwały nr XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie:  Upoważnia się 
Burmistrza Byczyny do udzielenia z budżetu gminy pożyczek   do kwoty 

518.000,00 zł

§ 10. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok „Plan dochodów 
i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 2013 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 11. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok „Plan przychodów budżetu gminy na 
2013 rok” i „Plan rozchodów budżetu gminy na 2013 roku” w brzmieniu jak załącznik nr 2 i 3 
do uchwały. 

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

Dochody: 43.187.366,69 zł
Dochody bieżące 36.597.282,12 zł
Dochody majątkowe 6.590.084,57 zł
  
Wydatki: 40.988.953,68 zł
Wydatki bieżące 31.607.539,80 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.704.813,90 zł
Wydatki majątkowe 9.381.413,88 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
  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 
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§ 14. 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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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/322/13 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 27 września 2013 r. 

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

na 2013 rok 

Dział Rozdział § Nazwa Dochody 
w zł

010   Rolnictwo i łowiectwo 111.300,00 
 01042  Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 111.300,00
  6610 Dotacje celowe otrzymmane z gminy na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorzadu 
teryutorialnego 

111.300,00

851   Ochrona zdrowia 45.000,00
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000,00
  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego 

45.000,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

75.000,00

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75.000,00
  6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

75.000,00

   Razem 231.300,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/322/13 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 27 września 2013 r. 

Plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok 

§ Nazwa Przychody w zł
902 Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

500.000,00

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w tym na wyprzedzające finansowanie

1.897.490,18 

1.377.490,18
951 Przychody ze spłat  pożyczek i kredytów udzielonych 

ze środków publicznych 
18.000,00 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym 
w tym na wyprzedzające finansowanie

4.104.582,55 

1.038.834,15
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy 
185.389,24

Razem 6.705.461,97
Z przychodów: 

- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów 4.289.137,64 zł

- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej 2.416.324,33 zł 

Przychody w kwocie 6.705.461,97 zł dotyczą:

przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 6.002.072,73 zł w tym:

- kredytu z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna 
etap I Roszkowice” w wysokości 709.173,00 zł 

- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap 
I Roszkowice” w wysokości 520.000,00 zł 

- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna 
etap I Roszkowice” w wysokości 1.119.811,83 zł 

- kredytu z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 969.728,47 zł 

- kredytu z BS Rolników w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupicach” do kwoty 360.000,00 zł, „Zagrodowe oczyszczalnie ścieków 
w Polanowicach i Miechowej wraz z ekologiczną kotłownią w Miechowej” do kwoty 
104.000,00 zł, „Przebudowa wraz z adaptacją na sześć mieszkań budynku komunalnego w Polanowicach 83A” 
do kwoty 336.000,00 zł, „Dotacja dla OSP Kostów” do kwoty 200.000,00 zł. 

- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowy 
w Proślicach” w kwocie 257.678,35 zł 
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Planuje się: 

zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Byczyński Inkubator 
Przedsiębiorczości” w kwocie 69.105,68 zł 

zaciągnięcie kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) w łącznej kwocie 356.575,40 zł 
na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy 
Byczyna„. Budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Byczynie, ulica Moniuszki 4 

zaciągniecie kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł na 
spłatę wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

przychodów z tytułu spłaty pożyczekw kwocie 518.000,00 zł w tym:

- przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia OSP w Kostowie na zadanie 
dofinansowywane z Unii Europejskiej pn. „Budowa Sołeckiego Centrum Kulturalno-Oświatowego 
w Kostowie” w kwocie 500.000,00 zł 

- przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia OSP w Jakubowicach na zakup urzadzenia 
hydraulicznego marki Weber Rescue System w kwocie 18.000,00 zł. 

przychodów z tzw. „wolnych środków” w kwocie 185.389,24 zł 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/322/13 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 27 września 2013 r. 

Plan rozchodów budżetu gminy na 2013 rok 

Lp. Nazwa Kwota w zł
 

Razem spłaty 8.903.874,98
 

§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5.478.105,32
1. spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu 

- umowa 457/10/2007/1229/F/1/NW 500.000,00
2. spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu 

- umowa 1658/2008/1229/INW 610.000,00
3 spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu 

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

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

- umowa 2594/07/2009/1229/INW 145.000,00
6. spłata kredytu z BS Namysłów 

- umowa KR-10-02683 169.500,00
7. spłata kredytu z BS Namysłów 

- umowa KR-12-02467 111.400,00
8. spłata kredytu z BS Wołczyn 

- umowa 1/JST/11/5 z 2011 roku 958.653,54 zł, 
z roku 2012 969.758,23 zł, z roku 2013 969.728,47 zł 2.898.140,24

9. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu 
- umowa 1/JST/09 75.000,00

10. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu 
- umowa 1/JST/11 143.384,00

11. spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno 
- umowa 685/2009/00001851/00 200.000,00

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

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

14. spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno 
- umowa 685/2009/00002093/00 150.000,00

15. spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno 
- umowa 685/2009/00002223/00 100.000,00

16. spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu)
na zadanie Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości 

69.105,68

17. spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie Kompleksową 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna 

56.575,40

 § 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
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środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2.907.769,66

1. Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice”
- umowa nr 8/2012/G-08/OW-OT/P 

339.307,31

3. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleks 
sportowy w Proślicach"
- umowa nr PROW313.11.03266.16 

257.678,35

4. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice”
- umowa nr PROW321.11.02211.16 
z 2012 roku 1.190.972,17 zł z 2013 roku 1.119.811,83 zł 

2.310.784,00

 § 962 – Pożyczki udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

500.000,00

1. Stowarzyszenie OSP w Kostowie 
Umowa pożyczki z 24 stycznia 2013 roku 

500.000,00

 § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty 18.000,00
1. Stowarzyszenie OSP w Jakubowicach 

Umowa zostanei podpisana 
18.000,00

Rozchody w kwocie 6.074.974,98 zł dotyczą:

- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 2.898.140,24 zł. 

- pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowy w Proślicach” w wysokości 
257.678,35 zł. 

- pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy 
Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 2.310.784,00 zł. 

- kredyt z BS Rolników na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap 
I Roszkowice” w wysokości 143.384,00 zł. 

- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap 
I Roszkowice wysokości 339.307,31 zł. 

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na wyprzedzające finansowanie, na zadanie „Byczyński 
Inkubator Przedsiębiorczości” w wysokości 69.105,68 zł. 

- kredyt na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy 
Byczyna” wysokości 56.575,40 zł. 

W związku z tym, że ww kredyty i pożyczki zostały lub zostaną zaciągnięte na zadania dofinansowywane 
z Unii, inwestycje w dalszym ciągu trwają, bądź nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie ww spłaty kredytów 
i pożyczek podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 6.074.974,98 zł i zostały  wykazane w WPF. 

Rozchody w kwocie 2.828.900,00 zł dotyczą:

- udzielonej pożyczki dla OSP w Kostowie na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowywane 
ze środków UE w wysokości 500.000,00 zł. 

- spłaty kredytu  zaciągniętego w BS Bank Rolników w Opolu na „Budowa drogi w Ciecierzynie”
w wysokości 75.000,00 zł 

- spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 
w wysokości 500.000,00 zł 

- spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na budowę Orlika 2012 w wysokości 100.000,00 zł 

- spłaty kredytów  zaciągniętych w BOŚ Opolu na spłatę kredytów w wysokości 755.000,00 zł 

- spłaty kredytu  zaciągnietego w BOŚ Opolu na Budowe drogi w Kochłowicach-trakt w wysokości 50.000,00 zł 
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- spłaty kredytu  na „Dotację celową dla stowarzyszenia OSP w Janówce” w ING Bank Śląski 
w Oleśnie w wysokości 50.000,00 zł 

- spłaty kredytu  na „Dotację celową dla stowarzyszenia OSP w Nasalach” w ING Bank Śląski 
w Oleśnie w wysokości 50.000,00 zł 

- spłaty kredytu  na spłatę kredytów w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 100.000,00 zł 

- spłaty kredytu  na I etap „schetynówek” w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 200.000,00 zł 

- spłaty kredytu  na Zagospodarowanie przestrzeni w Byczynie w ING Bank Śląski w Oleśnie 
w Opolu w wysokości 150.000,00 zł 

- spłaty kredytu  na Izbę Tradycji i termomodernizację zabytkowego Ratusza w BS Namysłów 
w wysokości 169.500,00 zł 

- spłaty kredytu  na Drogę i odbudowe mostu w Ciecierzynie w BS Namysłów w wysokości 111.400,00 zł 

- planowanej do udzielonenia pożyczki dla OSP w Jakubowiccah na na zakup urządzenia hydraulicznego marki 
Weber Rescue System w wysokości 18.000,00 zł.
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