
UCHWAŁA NR XII/84/15
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 roku, poz. 2857 z późn. zm.).

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 
184.000,00 zł

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 184.000,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 70.000,00 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 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
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce - etap I 70.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44.000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 44.000,00 zł
Wydatki bieżące 44.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 44.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70.000,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70.000,00 zł
Wydatki majątkowe 70.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.000,00 zł
§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 
jednostek budżetowych

70.000,00 zł

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież 70.000,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 184.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 44.000,00 zł
Wydatki majątkowe 44.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.000,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44.000,00 zł
Zakup lokalu w Sarnowie 44.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 140.000,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 140.000,00 zł
Wydatki majątkowe 140.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 140.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140.000,00 zł
Remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie 140.000,00 zł
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§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych 
o kwotę 24.400,00 zł

I Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 24.400,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 24.400,00 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 24.400,00 zł
Dochody majątkowe 24.400,00 zł
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

24.400,00 zł

II Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 24.400,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 24.400,00 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 24.400,00 zł
Wydatki majątkowe 24.400,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.400,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.400,00 zł
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce - etap I 24.400,00 zł

§ 4. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2015 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 40.342.620,15 zł
Dochody bieżące 33.847.642,87 zł
Dochody majątkowe 6.494.977,28 zł

Wydatki: 41.268.071,67 zł
Wydatki bieżące 31.020.588,99 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.262.663,30 zł
Wydatki majątkowe 10.247.482,68 zł

Deficyt budżetowy 925.451,52 zł

Przychody: 8.962.154,47 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 
6 ustawy

464.608,11 zł

Kredyty i pożyczki na rynku krajowym 8.381.699,10 zł
Spłata udzielonych pożyczek 115.847,26 zł

Rozchody 8.036.702,95 zł

§ 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

Adam Radom
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