UCHWAŁA NR XXXVIII/315/13
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmina 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 (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
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

Miejskiej

w Byczynie

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu dochodów o kwotę 111.300,00 zł.
I Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

111.300,00 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Dochody majątkowe
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednoste sektora
finansów publicznych

111.300,00 zł
111.300,00 zł
111.300,00 zł
111.300,00 zł

II Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

111.300,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Dochody majątkowe
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego

111.300,00 zł
111.300,00 zł
111.300,00 zł
111.300,00 zł

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych
o kwotę 2.287.140,02 zł.
I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

181.677,22 zł

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

174.970,00 zł
174.970,00 zł
174.970,00 zł
174.970,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Dochody majątkowe

§ 6207 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
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę
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6.707,22 zł
6.707,22 zł
6.707,22 zł
6.707,22 zł

181.677,22 zł
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Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80110
Wydatki bieżące
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacą ich statutowych zadań

87.447,31 zł
87.447,31 zł
87.447,31 zł
30.000,00 zł
57.447,31 zł
57.447,31 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej
Wydatki bieżące
Dotacje na zadania bieżące

50.000,00 zł
50.000,00 zł
50.000,00 zł
50.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33.210,00 zł
33.210,00 zł
33.210,00 zł
33.210,00 zł
33.210,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe

11.019,91 zł
9.259,91 zł
9.259,91 zł
9.259,91 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
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące
Dotacje na zadania bieżące

9.259,91 zł
1.760,00 zł
1.760,00 zł
1.760,00 zł

III Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

2.468.817,24 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Dochody majątkowe
§ 6207 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

2.186.665,07 zł
2.186.665,07 zł
2.186.665,07 zł
2.186.665,07 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dochody majątkowe
§ 6207 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
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Dochody majątkowe

272.598,60 zł
21.595,00 zł
21.595,00 zł
21.595,00 zł
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§ 6207 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

251.003,60 zł

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Dochody majątkowe
§ 6207 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

9.553,57 zł
9.553,57 zł
9.553,57 zł
9.553,57 zł

IV Zmniejszyć plan wydatków budzetu gminy na 2013 rok o kwotę

2.468.817,24 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
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
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.186.665,07 zł
2.186.665,07 zł
2.186.665,07 zł
2.186.665,07 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
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
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
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
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

272.598,60 zł
21.595,00 zł
21.595,00 zł
21.595,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
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
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9.553,57 zł
9.553,57 zł
9.553,57 zł
9.553,57 zł

1.694.940,77 zł
491.724,30 zł

21.595,00 zł
251.003,60 zł
251.003,60 zł
251.003,60 zł

251.003,60 zł

9.553,57 zł

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu przychodów i rozchodów o kwotę
1.945.944,37 zł.
I Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
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2.002.519,77 zł
307.579,00 zł
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środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1.694.940,77 zł

II Zmniejszyć plan rozchodów budzetu gminy na 2013 rok o kwotę

2.002.519,77 zł

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

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

307.579,00 zł
1.694.940,77 zł

III Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

56.575,40 zł

§ 952 Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytó na rynku krajowym

56.575,40 zł

IV Zwiększyć plan rozchodów budztu gminy na 2013 rok o kwotę

56.575,40 zł
56.575,40 zł

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 5. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu przychodów o kwotę 300.000,00 zł.

I Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

300.000,00 zł

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej

300.000,00 zł

II Zwiekszyć plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

300.000,00 zł

§ 952 Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

300.000,00 zł

§ 6. 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.
§ 7. 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 sektora finansów publicznych na 2013 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 2 i nr 4
do uchwały.
§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 9 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 i kosztów zakładów
budżetowych na 2013 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 3 do uchwały.
§ 9. 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 5 i 6
do uchwały.
§ 10. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2013 rok przedstawia się jak niżej:
Dochody:
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42.876.028,42 zł
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Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wydatki:
Wydatki bieżące
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wydatki majątkowe
Nadwyżka budżetowa
Przychody:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym
Spłata udzielonych pożyczek
Rozchody
Udzielone pożyczki

36.266.117,32 zł
6.609.911,10 zł
39.868.122,72 zł
30.029.964,81 zł
12.412.880,90 zł
9.838.157,91 zł
3.007.905,70 zł
5.687.461,97 zł
185.389,24 zł
5.002.072,73 zł
500.000,00 zł
8.695.367,67 zł
500.000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 12. 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 XXXVIII/315/13
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dział

Rozdział

§

010
01042
6610

851
85154
2310

900

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje celowe otrzymmane z gminy na
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorzadu
teryutorialnego
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów)
miedzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90001
6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Razem
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Dochody
w zł
111.300,00
111.300,00
111.300,00

45.000,00
45.000,00
45.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00

256.300,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/315/13
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp.

I
1.
I
1.

Wyszczególnienie
Dotacje podmiotowe
Instytucje kultury
Ośrodek kultury w Byczynie
Dotacje przedmiotowe
Samorządowy zakład budżetowy
Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach

Razem
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Dział Rozdział

§

921

92109

2480

851
852

85154
85232

2650
2650

Kwota w zł
949.726,00
949.726,00
949.726,00
250.000,00
250.000,00
127.000,00
123.000,00
1.199.726,00

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/315/13
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.

Nazwa

1. Centrum Integracji
Społecznej CISPOL
w Polanowicach w tym:

Dział Rozdział

852

Planowany stan środków
obrotowych na początek roku
Wpływy z usług
Świadczenia integracyjne
Dotacja z budżetu gminy
Inne zwiększenia
Planowane przychody
Ogółem planowane
przychody i stan środków
obrotowych
Wydatki ogółem ( koszty )
w tym:
wynagrodzenia osobowe
pracowników
dodatkowe wynagrodzenie
roczne
składki ubezpieczeniowe
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
6. pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe
Planowany stan środków
obrotowych na koniec roku
Ogółem wydatki i stan
środków obrotowych na
koniec roku
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§

Przychody
w zł

Koszty w zł

85232

20.000,00
0830
2460
2650

343.905,00
486.127,00
250.000,00
13.893,99
1.093.925,99
1.113.925,99
1.093.925,99

4010

270.990,00

4040
4110
4120
4170

22.672,00
155.441,00
5.574,00
28.000,00
597.355,00
13.893,99

6080

20.000,00

1.113.925,99
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/315/13
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finnasów publicznych na 2013 rok

Lp.

Wyszczególnienie

I

1.

II

Dział

§

Kwota w zł

Dotacje podmiotowe

597.721,73

Na realizację zadań określonych
w ustawie o systemie oświaty
Wydatki bieżące

597.721,73

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe
„Tarcza”

597.721,73
801

80101
80103
80110

2590
2590
2590

469.060,08
98.661,65
30.000,00

Dotacje celowe

317.993,01

Na realizację zadań określonych
w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Wydatki bieżące

302.993,01

851
1.

Rozdział

71.060,00
10.000,00

85154
2820

1.200,00

2820

3.000,00

3.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Wojsławicach
Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe
„Tarcza”
Gminny Uczniowski Klub Sportowy

2820

2.500,00

4.

Ludowy Klub Sportowy „Hetman”

2820

800,00

5.

Spółdzielnia Socjalna UsługowoHandlowo-Produkcyjna

2830

2.500,00

2.

851
1.
2.
3.

Stowarzyszenie Miłośników Gołkowic
„GRYF”
Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi
Kluczborskiej Św. Ojca Pio”
Stowarzyszenie Powiatowa Grupa
Ratownicza w Byczynie
853

1.

Ochotnicza Straż Pożarna
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3.800,00
2820

800,00

2820

2.200,00

2820

800,00

85395

Stowarzyszenie Popierania Zaradności
Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Pomocy Wzajemnej
w Byczynie

5.500,00
2820

926
1.

85195

92605

5.500,00

51.760,00
2820

1.000,00
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w Nasalach
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
III

Gminny Uczniowski Klub Sportowy
Byczyna
Stowarzyszenie Autoklub Terenowa
Byczyna
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły
Sportowe”
Ludowy Klub Sportowy „Hetman
Byczyna”
Byczyńskie Stowarzyszenie
Motocyklowe „RYCERZ”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju WSI
MIECHOWA
Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe
„Tarcza”
Wydatki majątkowe
Stowarzyszenie OSP w Kostowie
Stowarzyszenie OSP w Roszkowicach
Na realizację zadań określonych
w ustawie o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
Wydatki bieżące

754

921
1.
2.

3.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Augustyna w Kostowie
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Chrzciciela
w Biskupicach
Rzymskokatolicka Parafia
pw. Najświętszej Marii Panny
w Polanowicach kościół filialny
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Proślicach
Razem
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75412

2820

16.760,00

2820

1.000,00

2820

18.000,00

2820

9.600,00

2820

1.500,00

2820

1.500,00

2820

2.400,00

6190
6190

231.933,01
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/315/13
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok

§
902

903

952

950

Nazwa
Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
w tym na wyprzedzające finansowanie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
w tym na wyprzedzające finansowanie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy

Przychody w zł
500.000,00

1.897.490,18
1.377.490,18
3.104.582,55
1.038.834,15
185.389,24

Razem

5.687.461,97

Z przychodów:
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów

3.271.137,64 zł

- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
2.416.324,33 zł
(zgodnie z podjętymi 24 lutego 2011 roku uchwałami Nr VI/47/11 - 969.728,47 zł, Nr VI/48/11
po zmianie na sesji w grudniu 2012 roku - 1.119.811,83 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia
w 2013 roku na łączną kwotę 326.784,03 zł).
Przychody w kwocie 5.687.461,97 zł dotyczą:
przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.002.072,73 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 (na sesji w grudniu zostanie wprowadzona zmiana w uchwale nr
VI/49/11z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, w której zmniejsza się przychody
w 2012 roku o 51,00 zł i w 2013 roku o 13,00 zł)
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna
etap I Roszkowice” w wysokości 1.119.811,83 zł (na sesji w grudniu zostanie wprowadzona zmiana w uchwale
nr VI/48/11z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, w której kwotę 104.232,83 zł z 2012 roku
przesunie się do uruchomienia na rok 2013)
- kredytu z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków
użyteczności
publicznej
gminy
Byczyna”
wysokości
969.728,47 zł
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- 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
w Proślicach” w kwocie 257.678,35 zł

finansowanie

zadania

„Kompleks

sportowy

Planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Byczyński Inkubator
Przedsiębiorczości” w kwocie 69.105,68 zł
oraz 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.
przychodów z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 500.000,00 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.
przychodów z tzw. „wolnych środków” w kwocie 185.389,24 zł
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/315/13
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Plan rozchodów budżetu gminy na 2013 rok

Lp.

Nazwa

Kwota w zł

Razem spłaty

8.695.367,67

§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu
- umowa 457/10/2007/1229/F/1/NW
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu
- umowa 1658/2008/1229/INW
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu
- umowa 2618/07/2009/1229/ING
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu
- umowa 2040/08/2009/1229/INW
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu
- umowa 2594/07/2009/1229/INW
spłata kredytu z BS Namysłów
- umowa KR-10-02683
spłata kredytu z BS Namysłów
- umowa KR-12-02467
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
spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu
- umowa 1/JST/09
spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu
- umowa 1/JST/11
spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00001851/00
spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002098/00
spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002095/00
spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002093/00
spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002223/00
spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu)
na zadanie Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości

5.478.105,32
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spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie Kompleksową
termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna
§ 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
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

3.

Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleks
sportowy w Proślicach"
- umowa zostanie podpisana
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

4.

1.

§ 962 – Pożyczki udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Stowarzyszenie OSP w Kostowie
Umowa zostanie podpisana
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56.575,40

2.717.262,35
148.800,00

257.678,35
2.310.784,00
500.000,00
500.000,00
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