
UCHWAŁA NR XVI/107/15
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 19 października 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 2015 roku poz. 1515 j.t.), 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 dochodów i wydatków zadań zleconych 
o kwotę 347.555,58 zł.

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 347.555,58 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 343.906,25 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 343.906,25 zł
Dochody bieżące 343.906,25 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami

343.906,25 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 3.649,33 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.649,33 zł
Dochody bieżące 3.649,33 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3.649,33 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 347.555,58 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 343.906,25 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 343.906,25 zł
Wydatki bieżące 343.906,25 zł
Wydatki jednostek budżetowych 343.906,25 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 343.906,25 zł
§ 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 6.743,26 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki 337.162,99 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 3.649,33 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.649,33 zł
Wydatki bieżące 3.649,33 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.535,04 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne 3.535,04 zł
Wydatki jednostek budżetowych 114,29 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 114,29 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 114,29 zł

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych 
o kwotę 77.700,00 zł.

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 77.700,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 22.700,00 zł
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Rozdział 80110 Gimnazja 14.000,00 zł
Dochody bieżące 14.000,00 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

14.000,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 8.700,00 zł
Dochody bieżące 8.700,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług 6.000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.700,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 52.000,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 50.000,00 zł
Dochody bieżące 50.000,00 zł
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. 
a i b w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

50.000,00 zł

Projekt BIGS - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego 50.000,00 zł
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

42.500,00 zł

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

7.500,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.000,00 zł

Dochody bieżące 2.000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 3.000,00 zł
Dochody bieżące 3.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług 3.000,00 zł
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 77.700,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 22.700,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 16.000,00 zł
Wydatki bieżące 16.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 16.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.000,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 6.700,00 zł
Wydatki bieżące 6.700,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 6.700,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.700,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 52.000,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 50.000,00 zł
Wydatki bieżące 50.000,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i 
b w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

50.000,00 zł

Projekt BIGS - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego 50.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 36.100,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.900,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.000,00 zł
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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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 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

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 
330.460,00 zł

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 330.460,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 1.800,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.800,00 zł
Wydatki bieżące 1.800,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 1.800,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.800,00 zł
Fundusz sołecki wsi Sierosławice 1.800,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 60.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego

60.000,00 zł

Wydatki bieżące 60.000,00 zł
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 60.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.660,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 29.660,00 zł
Wydatki bieżące 29.660,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 29.660,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.660,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40.000,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,00 zł
Wydatki majątkowe 40.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00 zł
„Budowa krypt na potrzeby zbiorowego pochówku szczątek eksplorowanych podczas badań 
archeologicznych w latach 2009-2014”

40.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 199.000,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 199.000,00 zł
Wydatki bieżące 199.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 199.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 199.000,00 zł
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 330.460,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 30.160,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 160,00 zł
Wydatki bieżące 160,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 160,00 zł

Id: D0F16083-6458-4B91-965C-23D300951F7F. Podpisany Strona 3



Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 20.000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00 zł
Wydatki bieżące 20.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 70.000,00 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 70.000,00 zł
Wydatki bieżące 10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł
Wydatki majątkowe 60.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 zł
„Zakup i montaż oprzyrządowania do Stacji Kontroli Pojazdów w Polanowicach” 60.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100.000,00 zł
Wydatki majątkowe 100.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł
„Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I : Kostów, Janówka, 
Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn”

100.000,00 zł

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

100.000,00 zł

Wydatki bieżące 100.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 100.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.800,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.800,00 zł
Wydatki bieżące 1.800,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 1.800,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.800,00 zł
Fundusz sołecki wsi Sierosławice 1.800,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 8.500,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8.500,00 zł
Wydatki bieżące 8.500,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 8.500,00 zł

§ 5. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu przychodów i wydatków zadań własnych 
o kwotę 500.000,00 zł

I Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 500.000,00 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 500.000,00 zł
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 500.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 335.200,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 159.591,00 zł
Wydatki bieżące 159.591,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 61.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 84.091,00 zł
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Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 68.091,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6.000,00 zł
Wydatki bieżące 6.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 6.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 8.400,00 zł
Wydatki bieżące 8.400,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 8.400,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.400,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 16.100,00 zł
Wydatki bieżące 16.100,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 8.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 7.600,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.600,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 80.013,00 zł
Wydatki bieżące 80.013,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 12.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 51.013,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 51.013,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 32.196,00 zł
Wydatki bieżące 32.196,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 32.196,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.196,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 16.800,00 zł
Wydatki bieżące 16.800,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 16.400,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.400,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2.300,00 zł
Wydatki bieżące 2.300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 2.300,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.300,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego

13.800,00 zł

Wydatki bieżące 13.800,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 13.800,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 99.400,00 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 29.000,00 zł
Wydatki bieżące 29.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 29.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.000,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10.600,00 zł

Wydatki bieżące 10.600,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł
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Wydatki jednostek budżetowych 3.600,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.600,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30.500,00 zł
Wydatki bieżące 30.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 30.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.500,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 29.300,00 zł
Wydatki bieżące 29.300,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.300,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.000,00 zł
Rozdział 85305 Żłobki 4.000,00 zł
Wydatki bieżące 4.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 4.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11.400,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 500,00 zł
Wydatki bieżące 500,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 100,00 zł
Wydatki bieżące 100,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 100,00 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 10.800,00 zł
Wydatki bieżące 10.800,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 10.500,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 50.000,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 50.000,00 zł
Wydatki majątkowe 50.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł
Remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie 50.000,00 zł

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok „Wykaz planowanych dotacji
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok „Plan przychodów budżetu gminy na 
2015 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 8. Zmienia się § 12 uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego do kwoty
3.800.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów do kwoty

5.556.464,46 zł

3) sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE do kwoty 2.480.238,49 zł 

Id: D0F16083-6458-4B91-965C-23D300951F7F. Podpisany Strona 6



4) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł

§ 9. Zmienia się § 13 uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.800.000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów do kwoty
5.556.464,46 zł

3) sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE do kwoty 2.480.238,49 zł
4) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł

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

Dochody 41.722.022,75 zł
Dochody bieżące 35.149.649,54 zł
Dochody majątkowe 6.572.373,21 zł

Wydatki: 43.147.474,27 zł
Wydatki bieżące 32.647.547,47 zł
Wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń

13.658.947,30 zł

Wydatki majątkowe 10.499.926,80 zł

Deficyt budżetowy 1.425.451,52 zł

Przychody: 9.462.154,47 zł
Wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

464.608,11 zł

Kredyty i pożyczki na rynku 
krajowym

8.881.699,10 zł

Spłata udzielonych pożyczek 115.847,26 zł

Rozchody 8.036.702,95 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

Adam Radom
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/107/15

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 19 października 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 1.134.600,00
I. Na realizację zadań określonych

w ustawie o systemie oświaty
1.134.600,00

Wydatki bieżące 1.134.600,00
801 1.130.500,00

1. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza”

80101
80103
80110 

2590
2590
2590

724.650,00
86.200,00

210.350,00

2. Spółdzielnia Socjalna „Perunica” 80106
80149

2540
2540

72.300,00
37.000,00

854 4.100,00
85404 2540 4.100,00

Dotacje celowe 402.316,48
II. Na realizację zadań określonych

w ustawie o systemie oświaty
6.816,48

Wydatki bieżące 6.816,48
801 6.816,48

1. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza” 

80101
80110

2820
2820

3.573,99
3.242,49

III. Na realizację zadań określonych
w ustawie o działalności pożytku 

publicznego
i o wolontariacie

90.500,00

Wydatki bieżące 90.500,00
630 10.000,00

63095 10.000,00

1. Spółdzielnia Socjalna „Perunica” 2830 6.200,00

2. Ochotnicza Straż Pożarna
w Wojsławicach

2820 1.800,00
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3. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Motocyklowe „Rycerz”

2820 2.000,00

851 15.000,00
85154 10.000,00

4. LKS „Hetman” Byczyna 2820 5.300,00

5. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza”

2820 2.100,00

6. Gminy Uczniowski Klub Sportowy 2820 2.600,00

85195 5.000,00

7. Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi 
Kluczborskiej Św. Ojca Pio 

2820 5.000,00

926 65.500,00

92605 65.500,00

8. LKS „Hetman” Byczyna 2820 12.000,00

9. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza” 

2820 2.600,00

10. Gminy Uczniowski Klub Sportowy 2820 15.700,00

11. Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe 

2820 25.000,00

12. Ochotnicza Straż Pożarna
w Wojsławicach 

2820 700,00

13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
„Dolina Słowików” 

2820 1.000,00

14. Małą dotacja (do podziału) 2820 8.500,00

IV. Na realizację zadań określonych 15.000,00
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w ustawie o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

Wydatki bieżące 15.000,00
921 15.000,00

92120 15.000,00
1. Parafia Rzymskokatolicka

Św. Augustyna w Kostowie
2720 7.000,00

2. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana 
Chrzciciela

w Biskupicach

2720 5.000,00

Środki nie podzielone 2720 3.000,00
V. Na dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych

290.000,00

Wydatki majątkowe 290.000,00
754 290.000,00

1. Ochotnicza Straż Pożarna
w Jakubowicach

75412 6230 260.000,00 

2. Ochotnicza Straż Pożarna
w Roszkowicach

6230 30.000,00

Razem 1.536.916,48
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/107/15

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 19 października 2015 r.

Plan przychodów budżetu gminy na 2015 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

521.308,54

521.308,54
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 464.608,11
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w tym na wyprzedzające finansowanie
8.360.390,56
1.958.929,95

Razem 9.462.154,47

Z przychodów:

- zostanie pokryty deficyt budżetowy w kwocie 1.425.451,52 zł

- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w kwocie  5.556.464,46 zł

- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej  2.480.238,49 zł

Przychody w kwocie 9.462.154,47 zł dotyczą:

przychodów z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów w kwocie 8.881.699,10 zł w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 521.308,54 zł

- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania BIP w Polanowicach w wysokości 1.958.929,95 
zł

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie scieków na terenie gminy Byczyna etap
I- Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” w wysokości 449.807,00 zł

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice” 
w wysokości 71.653,61 zł

- kredyt z BS Wołczyn na zadanie „Mój Rynek” w kwocie 670.000,00 zł

- kredyt z BS Namysłów O/Byczyna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 
4.710.000,00 zł

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na finansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 500.000,00 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 tzw. wolnych środków w kwocie 464.608,11 zł.
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