
          Uchwała Nr XXIX/216/12
Rady Miejskiej w Byczynie

                                                         z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4,  pkt  9   lit.  „i”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku  
o samorządzie  gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm), art. 211, 212 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§  1.  Wprowadzić  zmianę  w  uchwale  nr  XVIII/131/11  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

§  2.Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2012  rok  zmianę  planu  dochodów  
o kwotę 168.545,07 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                  168.545,07 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo             19.686,07 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność             19.686,07 zł
Dochody bieżące 19.686,07 zł
§ 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19.686,07 zł

Dział 020 Leśnictwo   3.577,00 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna   3.577,00 zł
Dochody bieżące   3.577,00 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   3.577,00 zł

Dział 600 Transport i łączność   2.745,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne   2.745,00 zł
Dochody bieżące               2.745,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat               2.745,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa               7.550,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami               7.550,00 zł
Dochody bieżące   7.550,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki   7.550,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna      500,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego      500,00 zł
Dochody bieżące                  500,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów                  500,00 zł



Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 35.227,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   9.962,00 zł

Dochody bieżące               9.962,00 zł
§ 0330 Podatek leśny               1.962,00 zł
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   8.000,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób fizycznych 10.265,00 zł

Dochody bieżące             10.265,00 zł
§ 0330 Podatek leśny               3.265,00 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 15.000,00 zł

Dochody bieżące             15.000,00 zł
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 93.374,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 93.374,00 zł
Dochody bieżące 93.374,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 93.374,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie               2.408,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół   2.408,00 zł
Dochody bieżące   2.408,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat   1.872,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów      536,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna   1.300,00 zł 
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
                                   alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
                                   i rentowe z ubezpieczenia społecznego   1.300,00 zł
Dochody bieżące   1.300,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów   1.300,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   2.000,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   2.000,00 zł
Dochody bieżące   2.000,00 zł
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości     2.000,00 zł



Dział 926 Kultura fizyczna     178,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej     178,00 zł
Dochody bieżące     178,00 zł
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości        178,00 zł

II             Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                 168.545,07 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo             19.686,07 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność             19.686,07 zł
Dochody bieżące 19.686,07 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19.686,07 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa           143.859,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami           143.859,00 zł
Dochody bieżące   8.000,00 zł
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste   5.000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów   3.000,00 zł
Dochody majątkowe           135.859,00 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości        135.859,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem   5.000,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   5.000,00 zł

Dochody bieżące   5.000,00 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 154.957,52 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                    73.096,70 zł  

Dział 750 Administracja publiczna    3.612,51 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                3.612,51 zł
Dochody bieżące                3.612,51 zł
§ 2007 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    3.070,63 zł

§ 2009 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      541,88 zł



Dział 758 Różne rozliczenia 23.583,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 23.583,00 zł
Dochody bieżące 23.583,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23.583,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie             31.282,40 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 31.282,40 zł
Dochody bieżące 31.282,40 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych  

na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych       31.282,40 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 14.000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14.000,00 zł
Dochody bieżące 14.000,00 zł
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 14.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      618,79 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność      618,79 zł
Dochody bieżące                  618,79 zł
§ 2009 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      618,79 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                     73.096,70 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo              15.100,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność              15.100,00 zł
Wydatki bieżące  15.100,00 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                    15.100,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                2.650,00 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              12.450,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna    3.612,51 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                3.612,51 zł
Wydatki bieżące    3.612,51 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                      3.612,51 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                3.612,51 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie             31.282,40 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 31.282,40 zł
Wydatki bieżące 31.282,40 zł
Wydatki jednostek budżetowych             31.282,40 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             31.282,40 zł



Dział 851 Ochrona zdrowia 14.000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14.000,00 zł
Wydatki bieżące             14.000,00 zł 
Dotacje na zadania bieżące 14.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna   8.483,00 zł 
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
                                   alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
                                   i rentowe z ubezpieczenia społecznego      363,00 zł
Wydatki bieżące      363,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                  363,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  363,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
                                   emerytalne i rentowe                                       1.300,00 zł
Wydatki bieżące   1.300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               1.300,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.300,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej   6.820,00 zł
Wydatki bieżące               6.820,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych               6.820,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                  820,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               6.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      618,79 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność      618,79 zł
Wydatki bieżące      618,79 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                        618,79 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      618,79 zł

III           Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                 228.054,22 zł  

Dział 600 Transport i łączność               7.159,23 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne               7.159,23 zł
Wydatki bieżące   7.159,23 zł
Wydatki jednostek budżetowych               7.159,23 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               7.159,23 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa             10.761,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami             10.761,00 zł
Wydatki bieżące 10.761,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych             10.761,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             10.761,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna    5.360,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność                5.360,00 zł
Wydatki bieżące    5.360,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                5.360,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                5.360,00 zł



Dział 757 Obsługa długu publicznego              40.000,00 zł 
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego  40.000,00 zł 
Wydatki bieżące                          40.000,00 zł
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego              40.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia                         85.905,20 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe             85.905,20 zł
Wydatki bieżące             85.905,20 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        85.905,20 zł
Rezerwa ogólna 31.905,20 zł
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 54.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie             20.000,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół             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 852 Pomoc społeczna 18.250,00 zł 
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe   1.250,00 zł
Wydatki bieżące   1.250,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   1.250,00 zł

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                  14.000,00 zł 
Wydatki bieżące             14.000,00 zł 
Dotacje na zadania bieżące 14.000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność   3.000,00 zł
Wydatki bieżące               3.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   3.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      618,79 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność      618,79 zł
Wydatki bieżące      618,79 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                        618,79 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      618,79 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

IV           Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                 228.054,22 zł  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo           227.435,43 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność           227.435,43 zł
Dochody majątkowe           227.435,43 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości        227.435,43 zł



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      618,79 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność      618,79 zł
Dochody bieżące                  618,79 zł
§ 2007 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      618,79 zł

§ 4.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu  przychodów i wydatków  
o kwotę  481.483,83 zł. 

I              Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę            481.483,83 zł  

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej                              481.483,83 zł

II             Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                481.483,83 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  481.483,83 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód          104.283,83 zł
Wydatki majątkowe          104.283,83 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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          104.283,83 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          104.232,83 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   51,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność          377.200,00 zł
Wydatki majątkowe          377.200,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym 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          377.200,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            60.000,00 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          187.200,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          130.000,00 zł

§ 5.Wprowadzić  do budżetu  gminy na 2012 rok zmianę planu  dochodów i  rozchodów  
o kwotę  104.232,83 zł. 

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                104.232,83 zł  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  104.232,83 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód          104.232,83 zł
Dochody majątkowe          104.232,83 zł
§ 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     104.232,83 zł



II             Zmniejszyć plan rozchodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę               104.232,83 zł  

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej                            104.232,83 zł

§ 6.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu wydatków zadań własnych  
o kwotę 5.017,00 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                       5.017,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie     5.017,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja                 2.517,00 zł
Wydatki bieżące                 2.517,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          1.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 1.017,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 1.017,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół                 1.000,00 zł
Wydatki bieżące     1.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 1.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 1.000,00 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe     1.500,00 zł
Wydatki bieżące                 1.500,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          1.500,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                          5.017,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie     4.017,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja                 1.500,00 zł
Wydatki bieżące                 1.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 1.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 1.500,00 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe     2.517,00 zł
Wydatki bieżące                 2.517,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 2.517,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                 1.017,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 1.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna     1.000,00 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej     1.000,00 zł
Wydatki bieżące                 1.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                 1.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 1.000,00 zł

§ 7.Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
zleconych o kwotę 85.109,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                          800,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                   800,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność       800,00 zł
Dochody bieżące                   800,00 zł



§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ( związkom  gmin ) ustawami           800,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                          800,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna                   800,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność       800,00 zł
Wydatki bieżące                   800,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych       800,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne       800,00 zł

III           Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                    85.909,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna              85.909,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego              85.809,00 zł

Dochody bieżące              85.809,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ( związkom  gmin ) ustawami      85.809,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność      100,00 zł
Dochody bieżące                  100,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ( związkom  gmin ) ustawami          100,00 zł

IV           Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę                    85.909,00 zł  

Dział 852 Pomoc społeczna              85.909,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego              85.809,00 zł

Wydatki bieżące              85.809,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych  84.339,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne  84.339,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                1.470,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                1.470,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    1.470,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność       100,00 zł
Wydatki bieżące                   100,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych       100,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne       100,00 zł

§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie 

z  dnia  29  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2012  rok
„Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  na 2012 rok” w brzmieniu jak załącznik  
nr 1 do uchwały.



§ 9. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie 

z  dnia  29  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2012  rok
 „Plan  przychodów  i  rozchodów  budżetu  gminy  na  2012  rok”  w  brzmieniu  jak  załącznik  
nr 2 do uchwały.

§  10.  Wprowadzić  zmiany  w  załączniku  Nr  4  do  uchwały  XVIII/131/11 Rady  Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  29 grudnia  2011 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2012 rok
„Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych,  Gminnego  Programu  Rozwiązywania   Problemów  Narkomanii  
i  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie   na  2012  rok”  w  brzmieniu  
jak załącznik nr 3 do uchwały.

§  11.  Wprowadzić  zmiany  w  załączniku  Nr  6  do  uchwały  XVIII/131/11 Rady  Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  29 grudnia  2011 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2012 rok
 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 
między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  na  2012  rok”  w  brzmieniu  jak  załącznik  
Nr 4 do uchwały.

§  12.  Wprowadzić  zmiany  w  załączniku  Nr  7  do  uchwały  XVIII/131/11 Rady  Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  29 grudnia  2011 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2012 rok
 „Wykaz  planowanych  dotacji  dla  jednostek  sektora  finansów  publicznych   na  2012  rok”  
w brzmieniu jak załącznik nr 5 do uchwały.

§ 13. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2012 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 36.274.355,90 zł w tym:
Dochody bieżące 31.289.751,49 zł
Dochody majątkowe     4.984.604,41 zł

Wydatki 33.997.484,80 zł w tym:
Wydatki bieżące 28.606.978,81 zł z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.449.489,25 zł
Wydatki majątkowe    5.390.505,99 zł

Nadwyżka budżetowa               2.276.871,10 zł
Przychody     4.305.588,99 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  432.652,70 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym               3.872.936,29 zł
Rozchody   6.582.460,09 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§  15.  Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
    w Byczynie    

           Grzegorz Kapica



Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/216/12

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp. Nazwa Dział Rozdział § Przychody w zł Koszty w zł

1. Centrum Integracji Społecznej 
CISPOL w Polanowicach  w  tym:

Planowany stan środków obro-
towych na początek roku 
1. Wpływy z usług
2. Świadczenia integracyjne
3. Dotacja z budżetu gminy

Planowane przychody
Pozostałe przychody
Ogółem planowane przychody 
i stan środków obrotowych

Wydatki ogółem ( koszty ) w tym:
1. wynagrodzenia osobowe 

pracowników
2. dodatkowe wynagrodzenie 

roczne
3. składki ubezpieczeniowe 
4. składki na Fundusz Pracy
5. wynagrodzenia bezosobowe
6. pozostałe wydatki
7. wydatki majątkowe

Planowany stan środków 
obrotowych na koniec roku

Ogółem wydatki i stan środków 
obrotowych na koniec roku

852 85232

0830
2460
2650

4010 
4040

4110
4120
4170

6080
 

1.000,00
469.058,00
391.776,00
251.286,00

1.112.120,00
30.359,28 

1.143.479,28

1.142.479,28

271.190,00
22.328,00

137.208,00
6.135,00

46.400,00
      628.859,00
      30.359,28

1.000,00

1.143.479,28



Załącznik nr 2
Tabela nr 1

do uchwały Nr XXIX/216/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku

 Plan  przychodów  budżetu  gminy   na 2012 rok

§ Nazwa Przychody w zł
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.689.772,17

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

2.183.164,12

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy

432.652,70

                Razem 4.305.588,99

Z przychodów:
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  pożyczek i kredytów                        2.441.615,70 zł
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.863.973,29 zł
(zgodnie z podjętymi 24 lutego 2011 roku uchwałami Nr VI/47/11 oraz Nr VI/48/11).
                                                                      
Przychody w kwocie 4.305.588,99 zł dotyczą:

przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.872.936,29 zł:

- kredytu z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 305.872,00 zł
-  pożyczki  z  WFOŚiGW na finansowanie  zadania  „Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  gminy 
Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 498.800,00 zł
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 1.190.972,17 zł
-  kredytu  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Kompleksowa 
termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna”  w  wysokości  
1.050.252,48 zł
- kredytu z BS Wołczyn na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna”  w wysokości 86.740,00 zł
-  kredytów  z  BS  Namysłów  O/Byczyna  na  inwestycje  dotyczące  mieszkań  socjalnych  
w Miechowej, Polanowicach i w Byczynie ul. Krótka w wysokości 517.499,64 zł
- kredytów z BS Namysłów O/Byczyna na inwestycje pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych wraz z odbudową mostu w Ciecierzynie gmina Byczyna” w wysokości 222.800,00 zł

przychodów z tzw. „wolnych środków” w kwocie 432.652,70 zł 



Załącznik nr 2
Tabela nr 2

do uchwały Nr XXIX/216/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan  rozchodów  budżetu  gminy  na  2012 rok
Lp. Nazwa Kwota w zł

Razem spłaty 6.582.460,09

§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.388.906,02 
1. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 457/10/2007/1229/F/1/NW 500.000,00 
2. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 1658/2008/1229/INW 610.000,00
3. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 1204/10/2008/1229/ING 50.000,00
4. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2618/07/2009/1229/INW 50.000,00
5. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2040/08/2009/1229/INW 100.000,00
6. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska w Opolu

- umowa 2594/07/2009/1229/INW 145.000,00
7. spłata kredytu z BS Namysłów

- umowa KR-10-02683 300.000,00
8. spłata kredytu z BS Wołczyn

- umowa 1/JST/11/5
z 2011 roku 958.653,54 

1.050.252,48
958.653,54

9. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu
- umowa 1/JST/09 75.000,00

10. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00001851/00 250.000,00

11. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002098/00 50.000,00

12. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002095/00 50.000,00

13. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002093/00 100.000,00

14. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno
- umowa 685/2009/00002223/00 100.000,00
§  963  –  Spłata  pożyczek  otrzymanych  na  finansowanie  zadań 
realizowanych  z  udziałem  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii 
Europejskiej 2.193.554,07

1. Spłata  pożyczki  z  WFOŚiGW  w  Opolu   na  zadanie  inwestycyjne  pn. 
„Utworzenie Izby Tradycji oraz termomodernizacja zabytkowego ratusza”
- umowa 64/2010/G-08/OA-OE3/P

200.967,75

2. Spłata  pożyczki  z  WFOŚ  i  GW  w  Opolu  na  Kompleksową 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna
- umowa 26/2011/G-08/OA-OE3/P 

230.000,36

3. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne 
pn.  „Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  wokół  murów  obronnych  
w Byczynie"
- umowa PROW 313.11.00483.16

235.874,00

4. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne 



pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice”
- umowa PROW321.11.02211.16

1.526.711,96

 
                               

Rozchody  w kwocie 3.765.618,34 zł dotyczą:

- pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 1.526.711,96 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 230.000,36 zł.
-  kredyt  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Kompleksowa 
termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna”  wysokości  
1.050.252,48 zł.
-  kredyt  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Kompleksowa 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 958.653,54 zł.

W związku z tym, że ww kredyty zostały zaciągnięte na zadania dofinansowywane z Unii, 
inwestycje w dalszym ciągu trwają, bądź nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie ww spłaty  
kredytów i pożyczek podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 3.765.618,34 zł i zostały 
wykazane w WPF.

Rozchody  w kwocie 2.816.841,75 zł dotyczą:

- spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej wokół murów obronnych w Byczynie” w wysokości 235.874,00 zł.
-spłaty kredytu  zaciągniętego w BS Bank Rolników  w Opolu na „Budowa drogi w Ciecierzynie” 
w wysokości 75.000,00 zł
-spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych 
dochodach w wysokości 500.000,00 zł
-spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na budowę Orlika 2012 w wysokości 100.000,00 zł
-spłaty kredytów  zaciągniętych w BOŚ Opolu na spłatę kredytów w wysokości 755.000,00 zł
-spłaty  kredytu   zaciągniętego  w  BOŚ  Opolu  na  Remont  drogi  gminnej  w  Polanowicach  
w wysokości 50.000,00 zł
-spłaty kredytu  zaciągnietego w BOŚ Opolu na Budowe drogi w Kochłowicach-trakt w wysokości 
50.000,00 zł
-spłaty kredytu  na „Dotację celową dla stowarzyszenia OSP w Janówce” w ING Bank Śląski  
w Oleśnie w wysokości 50.000,00 zł
-spłaty kredytu  na „Dotację celową dla stowarzyszenia OSP w Nasalach” w ING Bank Śląski  
w Oleśnie w wysokości 50.000,00 zł
-spłaty kredytu  na spłatę kredytów w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 100.000,00 zł
-spłaty kredytu  na I etap „schetynówek” w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 250.000,00 zł
-spłaty pożyczki   na  Izbę  Tradycji  i  termomodernizację  zabytkowego  Ratusza  w WFOŚiGW  
w Opolu w wysokości 200.967,75 zł
-spłaty kredytu   na Izbę Tradycji  i  termomodernizację  zabytkowego Ratusza w BS Namysłów
w wysokości 300.000,00 zł
- kredyt z ING Olesno na  finansowanie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół 
murów obronnych w Byczynie” w wysokości 100.000,00 zł.



Załącznik nr 3
Tabela nr 1

do uchwały Nr XXIX/216/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na 2012 rok

Dział Rozdział § Nazwa Dochody 
w zł

851 Ochrona zdrowia 193.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 193.000,00

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 134.000,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego

59.000,00

Razem
193.000,00

                          



Załącznik nr 3
Tabela nr 2

do uchwały Nr XXIX/216/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Rozwiązywania 
problemów Narkomani oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodziniena 2012 rok

Dział Rozdział Nazwa Wydatki 
w zł

851 Ochrona zdrowia 193.000,00
85153 Przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00

Wydatki bieżące w tym 10.000,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 183.000,00
Wydatki bieżące w tym: 183.000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 
zakładu budżetowego 136.000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 10.000,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.000,00
Pozostałe wydatki 25.000,00

852 Pomoc społeczna 5.000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie
5.000,00

Wydatki bieżące w tym 5.000,00
Dotacja na zadania bieżące 2.000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00
Pozostałe wydatki 1.500,00

Razem                                                                                                198.000,00



Załącznik nr 4
Tabela nr 1

do uchwały Nr XXIX/216/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych 
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

na 2012 rok

Dział Rozdział § Nazwa Dochody 
w zł

851 Ochrona zdrowia 59.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.000,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego

59.000,00

Razem 59.000,00



Załącznik nr 5
Tabela nr 1

do uchwały Nr XXIX/216/12
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2012 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe -1.026.505,00
I Instytucje kultury 1.026.505,00
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 1.026.505,00

Dotacje przedmiotowe 251.286,00
I Samorządowy zakład 

budżetowy
251.286,00

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

851
852

85154
85232

2650
2650

136.000,00
115.286,00

               
                 Razem 1.277.791,00
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