
UCHWAŁA NR XLVIII/402/14
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Byczynie uchwala co następuje: 

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok 
( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 roku, poz. 2911). 

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych 
o kwotę 132.589,00 zł. 

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 132.589,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58.500,00 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 58.500,00 zł
Dochody majątkowe 58.500,00 zł
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

58.500,00 zł

  
Dział 750 Administracja publiczna 74.089,00 zł
Rozdział 75023 Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  74.089,00 zł
Dochody majątkowe 74.089,00 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

74.089,00 zł

  
  
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 roku o kwotę 132.589,00 zł
  
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58.500,00 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 58.500,00 zł
Wydatki majątkowe 58.500,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 58.500,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58.500,00 zł
  
Dział 750 Administracja publiczna 74.089,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  74.089,00 zł
Wydatki majątkowe 74.089,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.089,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 74.089,00 zł
  

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 
293.017,81 zł 
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I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 roku o kwotę 293.017,81 zł

Dział 600 Transport i łączność 500,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 500,00 zł
Wydatki bieżące 500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 292.517,81 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego 

292.517,81 zł

Wydatki bieżące 292.517,81 zł
Obsługa długu jednostki samorządu terytoralnego 292.517,81 zł
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki 
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

292.517,81 zł

  
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 roku o kwotę 293.017,81 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 77.500,00 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 77.500,00 zł
Wydatki majątkowe 77.500,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 77.500,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.500,00 zł
  
Dział 600 Transport i łączność 122.624,81 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 zł
Wydatki majątkowe 100.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

100.000,00 zł

  
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 22.624,81 zł
Wydatki bieżące 22.624,81 zł
Wydatki jednostek budżetowych 22.624,81 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.624,81 zł
  
Dział 750 Administracja publiczna 49.393,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  49.393,00 zł
Wydatki majątkowe 49.393,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 49.393,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 49.393,00 zł
  
Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego 

2.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.000,00 zł
Obsługa długu jednsotki samorządu terytorialnego 2.000,00 zł
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 2.000,00 zł
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18.000,00 zł
Wydatki bieżące 18.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 18.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23.500,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23.500,00 zł
Wydatki bieżące 23.500,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 23.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 zł
  

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu przychodów i wydatków o kwotę 
139.129,19 zł. 

I Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 139.129,19 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 139.129,19 zł
  
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 139.129,19 zł
  
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.968,90 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6.000,00 zł
Wydatki majątkowe 6.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwesycyjne jednostek budżetowych 6.000,00 zł
  
Rozdział 01095 Pozostała działalność 2.968,90 zł
Wydatki bieżące 2.968,90 zł
Wydatki jednostek budżetowych 2.968,90 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.968,90 zł
  
Dział 600 Transport i łączność 12.030,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 12.030,00 zł
Wydatki bieżące 12.030,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 12.030,00 zł
Wyydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.030,00 zł
  
Dział 710 Działalność usługowa 70.000,00 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70.000,00 zł
Wydatki majątkowe 70.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł
  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.100,29 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14.100,29 zł
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Wydatki bieżące 14.100,29 zł
Wydatki jednostek budżetowych 14.100,29 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.100,29 zł
  
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.000,00 zł
Wydatki majątkowe 10.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 zł
  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.030,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.030,00 zł
Wydatki bieżące 4.030,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 4.030,00 zł
  
Dział 926 Kultura fizyczna 20.000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20.000,00 zł
Wydatki bieżące 20.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 20.000,00 zł

§ 5. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok „Plan przychodów budżetu gminy na 
2014 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok „Plan wydatków związanych z realizacją 
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok” 
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok „Wykaz planowanych dotacji dla 
jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok” w brzmieniu jak załącznik 
nr 3 do uchwały. 

§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok „Wykaz planowanych dotacji dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok” w brzmieniu jak załącznik 
nr 4 do uchwały. 

§ 9. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2014 rok przedstawia się jak niżej: 

Dochody: 39.563.410,56 zł
Dochody bieżące 31.897.667,20 zł
Dochody majątkowe 7.665.743,36 zł
  
Wydatki: 40.651.228,31 zł
Wydatki bieżące 30.756.478,86 zł
Wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

13.032.811,00 zł

Wydatki majątkowe 9.894.749,45 zł
  
Deficyt budżetowy 1.087.817,75 zł
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Przychody: 8.909.800,88 zł
Wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 

901.467,67 zł

Kredyty i pożyczki na rynku krajowym 7.892.485,95 zł
Spłata udzielonych pożyczek 115.847,26 zł
 
Rozchody 7.821.983,13 zł
  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 11. 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 XLVIII/402/14 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 24.04.2014 r. 

Plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok 

§ Nazwa Przychody 
w zł

902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej 

115.847,26

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

2.003.652,00 

968.652,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 901.467,67
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

w tym na wyprzedzające finansowanie
5.888.833,95 
1.958.929,95

Razem 8.909.800,88

 Z przychodów: 

-  zostanie pokryty deficyt budżetowy w kwocie       1.087.817,75 zł 

- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w kwocie 4.894.401,18 zł 

- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej 2.927.581,95 zł 

Przychody w kwocie 8.909.800,88 zł dotyczą:

przychodów z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów w kwocie 7.892.485,95 zł w tym:

-  pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowo-rekreacyjny przy „Starym 
Parku„ w Byczynie” w wysokości 500.000,00 zł 

-  pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 468.652,00 zł 

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie scieków na terenie gminy Byczyna etap 
I- Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” w wysokości 224.904,00 zł 

-  pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi 
Roszkowice” w wysokości 340.000,00 zł 

-  kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” 
w kwocie 1.958.929,95 zł 

-  kredyt z Banku Rolników w Opolu na zadanie „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” w kwocie 900.000,00 
zł 

-  kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 
2.300.000,00 zł 

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na spłatę wcześniej zacjągniętych pożyczek 
i kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł 

przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115.847,26 zł w tym:

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, udzielonej w roku 2013. 

przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 901.467,67 zł 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/402/14 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 24.04.2014 r. 

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok 

Dział Rozdział § Nazwa Wydatki 
w zł

600   Transport i łączność 116.000,00
 60014  Drogi publiczne powiatowe 116.000,00
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

16.000,00 

  6300 Dotacja clowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofnansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych 

100.000,00

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

5.000,00

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

5.000,00

801   Oświata i wychowanie 8.072,00
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.072,00
  2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 

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

8.072,00

851   Ochrona zdrowia 9.000,00
 85195  Pozostała działalność 9.000,00
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

9.000,00

852   Pomoc społeczna 2.000,00
 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
2.000,00

  2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

2.000,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 360,00
 85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

w tym poradnie specjalistyczne 
360,00

  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

360,00 

Id: CEB0FBD1-1857-43C4-BEC7-8F32B764306D. Podpisany Strona 1



926   Kultura fizyczna 2.000,00
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.000,00
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

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

2.000,00

Razem 142.432,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/402/14 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 24.04.2014 r. 

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

 Dotacje podmiotowe    838.030,00
I Instytucje kultury    838.030,00
1.  Ośrodek kultury w Byczynie  921  92109  2480  838.030,00
 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 

145.000,00 
105.000,00

 
Razem 1.088.030,00
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/402/14 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 24.04.2014 r. 

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

 Dotacje podmiotowe    741.260,19

I Na realizację zadań określonych 
w ustawie o systemie oświaty

   741.260,19

 Wydatki bieżące    741.260,19

1.  Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza”

 801 80101 
80103 
80110 

2590 
2590 
2590 

495.160,82 
143.835,29 
102.264,08

 Dotacje celowe    106.000,00

II Na realizację zadań określonych 
w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie

   106.000,00

 Wydatki bieżące    93.000,00
  851 85154  10.000,00
1.  Byczyńskie Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza”
     2820  2.000,00

2. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Byczynie 

     2820  4.000,00

3.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Miechowa 

     2820  2.000,00

4.  Gminny Uczniowski Klub 
Sportowy 

     2820  2.000,00

   85195  3.000,00
5.  Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi 

Kluczborskiej Św. Ojca Pio„
     2820  3.000,00

  926 92605  80.000,00
6.  Ludowy Klub Sportowy „Hetman„ 

Byczyna 
     2820  12.000,00

7.  Gminne Zrzeszenie „Ludowe 
Zespoły Sportowe„ w Byczynie 

     2820  26.000,00

8.  Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza„

     2820  4.000,00

9.  Gminny Uczniowski Klub Sporowy 
w Byczynie 

     2820  18.000,00

10.  Środki nie podzielone, będzie 
dodatkowy konkurs ofer 

     2820  20.000,00

III Na realizację zadań określonych 
w ustawie o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami

   13.000,00

 Wydatki bieżące    13.000,00
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  921 92120 2720 13.000,00
1. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętej Trójcy w Byczynie 
     2720  5.500,00

2.  Parafia pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski 

w Polanowicach, Kościół Filialny 
w Jakubowicach 

     2720  4.500,00 

3.  Środki nie podzielone, będzie 
dodatkowy konkurs ofert 

     2720  3.000,00

 
Razem

   
847.260,19

Id: CEB0FBD1-1857-43C4-BEC7-8F32B764306D. Podpisany Strona 2




