
UCHWAŁA NR LII/425/14
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 1 sierpnia 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 35.000,00 zł.

 I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę  35.000,00 zł
  

 Dział 852 Pomoc społeczna  35.000,00 zł
 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  35.000,00 zł
 Dochody bieżące  35.000,00 zł
 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)

 35.000,00 zł

 II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 roku o kwotę  35.000,00 zł

 Dział 852 Pomoc społeczna  35.000,00 zł
 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  35.000,00 zł
 Wydatki bieżące  35.000,00 zł
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  35.000,00 zł
 § 3110 Świadczenia społeczne  35.000,00 zł

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 
48.000,00 zł

 I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 roku o kwotę  48.000,00 zł
  

 Dział 801 Oświata i wychowanie  48.000,00 zł
 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  25.000,00 zł
 Wydatki bieżące  25.000,00 zł
 Wydatki jednostek budżetowych  25.000,00 zł
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone  15.000,00 zł
 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  10.000,00 zł

 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  15.000,00 zł
 Wydatki bieżące  15.000,00 zł
 Wydatki jednostek budżetowych  15.000,00 zł
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone  15.000,00 zł
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 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  8.000,00 zł
 Wydatki bieżące  8.000,00 zł
 Wydatki jednostek budżetowych  8.000,00 zł
 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  8.000,00 zł
 II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 roku o kwotę  48.000,00 zł
  

 Dział 801 Oświata i wychowanie  48.000,00 zł
 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  41.000,00 zł
 Wydatki majątkowe  41.000,00 zł
 Inwestycje i zakupy inwestycyjne  41.000,00 zł
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  41.000,00 zł

 Rozdział 80195 Pozostała działalność  7.000,00 zł
 Wydatki bieżące  7.000,00 zł
 Wydatki jednostek budżetowych  7.000,00 zł
 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7.000,00 zł

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

  
 Dochody:  40.666.294,17 zł
 Dochody bieżące  33.037.132,81 zł
 Dochody majątkowe  7.629.161,36 zł

 Wydatki:  41.754.111,92 zł
 Wydatki bieżące  31.338.644,47 zł
 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  12.962.939,76 zł
 Wydatki majątkowe  10.415.467,45 zł

 Deficyt budżetowy  1.087.817,75 zł
 

 Przychody:  8.909.800,88 zł
 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  384.740,91 zł
 Nadwyżki z lat ubiegłych  516.726,76 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
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§ 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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