
Uchwała Nr XXIX/218/12
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 28 grudnia 2012 roku                        

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm), art. 230 ust. 1 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 III/16/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia  
29 grudnia 2010 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna  
na lata 2012–2025.

§ 2. Zmienić tytuł uchwały,  który otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013-2025”.

§  3.  Wprowadzić  zmiany w załączniku  Nr  1  do  Uchwały  Nr  III/16/10  Rady Miejskiej  
w  Byczynie  z  dnia  29  grudnia  2010  roku  „Wieloletnia  Prognoza  Finansowa”  zgodnie  
z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§  4.  Wprowadzić  zmiany w załączniku  Nr  2  do  Uchwały  Nr  III/16/10  Rady Miejskiej  
w Byczynie  z dnia 29 grudnia 2010 roku „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 
2011-2025” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§  5.  Wprowadzić  zmiany w załączniku  Nr  3  do  Uchwały  Nr  III/16/10  Rady Miejskiej  
w Byczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku „Zbiorczo przedsięwzięcia, programy, projekty  
lub zadania” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  7.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  1  stycznia  
2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Byczynie

    Grzegorz Kapica



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  (WPF)  była  uchwalana  przez  Radę  po  raz  pierwszy  
na 2011 rok. Punktem wyjściowym do WPF jest uchwała budżetowa na 2011 rok. 
Uchwała w sprawie WPF obejmuje swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe, tj. rok 
budżetowy i trzy kolejne lata.
Zmiana  tytułu  „Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  na  lata  2012-2025”  na  „Wieloletnia 
Prognoza  Finansowa  na  lata  2013-2025” nastąpi  na  ostatniej  sesji  Rady  Miejskiej  
w Byczynie w 2012 roku, na której również powinno nastąpić uchwalenie budżetu gminy  
na 2013 rok.

1.Przyjęte wielkości w WPF, dotyczące dochodów bieżących oparte są o dane z lat ubiegłych 
skorygowane o wskaźniki określone przez Ministerstwo Finansów i Burmistrza Byczyny. 
Dochody majątkowe w najbliższym okresie czasu tj. w latach 2013-2014 zostały określone 
na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie inwestycji  oraz realne dochody,  które 
można  uzyskać  ze  sprzedaży  mienia.  W  dłuższym  okresie  czasu  określono  tylko  realne 
dochody majątkowe ze sprzedaży mienia.
2.Dane dotyczące przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zostały określone w oparciu  
o podjęte już uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów w roku 2011, biorąc pod 
uwagę  planowane  do  „zaciągnięcia”  przychody  na  wyprzedzające  finansowanie  zadań 
realizowanych  od  roku  2013  tj.  Byczyński  Inkubator  Przedsiębiorczości  oraz  Kompleks 
sportowy w Proślicach.
Dane wykazywane w WPF w roku 2012, w zakresie przychodów w stosunku do wykazanych 
w niniejszym projekcie, zmieniły się tylko nieznacznie. 
3.Rozchody  określono  w  oparciu  o  harmonogramy  spłat  pożyczek  i  kredytów  
już  zaciągniętych  oraz  tych  planowanych  do  zaciągnięcia,  zgodnie  z  załącznikiem nr  3  
do Materiałów Informacyjnych Burmistrza Byczyny do projektu budżetu na 2013 rok.
4.  Budżet  składa  się  z  „czterech  części”.  Musi  się  bilansować.  Trzy  „zmienne”  zostały 
określone powyżej i są to już wielkości stałe.

Założony w roku 2010, przy sporządzaniu WPF na rok 2011, cel  tj. „zejście z zadłużenia 
gminy” oraz zmniejszenie wydatków na obsługę długu jest realizowany, co prawda powoli, 
ale  widać  już  wyraźnie,  w  kolejnych  latach  zmniejszenie  zadłużenia  gminy.  Niestety,  
w związku z  tym,  że  nie  spływa  dofinansowanie  z  UE,  a  przy  niektórych  inwestycjach  
jest to już opóźnienie 2-letnie, wydatki na obsługę długu w kolejnych latach budżetowych  
są większe od zakładanych wcześniej. Ponieważ  nie ma wpływów środków z UE, znaczna 
część naszego zadłużenia oraz spłaty kredytów i pożyczek jest w najbliższych dwóch latach 
wyłączana i tylko dlatego możemy spełnić warunki określone w art. 243 ustawy.
Nasze  działania  w  tym  kierunku  są  świadome.  Realizując  daną  inwestycję,  zaciągamy  
na nią kredyty, ale ich spłatę zakładamy w krótkim okresie czasu, po to, aby właśnie można 
było zarówno zadłużenie jak i spłaty wyłączyć z długu. Te same działania w długim okresie 
czasu  nie  pozwoliłyby  na  takie  wyłączenia,  a  tym  samym  nie  zachodziłoby  zachowanie 
wskaźników określonych w art. 243 ustawy, co jest obligatoryjne.

Wydatki  majątkowe  określono  zgodnie  z  danymi  zawartymi  w  wykazie  przedsięwzięć  
do WPF. Nie we wszystkich latach wydatki majątkowe określone są z nazwy, ale określono 
środki na ten cel i należy przyjąć, że też jest to wielkość stała.



Do zbilansowania  budżetu  pozostały  wydatki  bieżące.  „Nowa”  ufp  stawia  rygorystyczne 
warunki.  Aby je  osiągnąć  należy podejmować działania,  które  pozwolą  na  takie  zmiany  
w  budżetach poszczególnych  lat,  aby od roku 2014 spełnić  wszystkie  warunki określane 
przez ustawę i osiągnąć obligatoryjne wskaźniki.
W  WPF  zostały  określone  dochody  i  wydatki,  przychody  i  rozchody  w  wielkościach 
spełniających określone warunki. 

WPF obejmuje lata 2013-2025 i jest sporządzona na cały okres spłaty wszystkich kredytów 
i pożyczek, łącznie z planowanymi do zaciągnięcia w latach 2013-2020 roku.

W celu urealnienia kwoty długu na koniec 2012 roku należy:

1. Przyjąć zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2012 roku w kwocie 
15.923.048,38  zł  (zgodnie  ze  sprawozdaniem  Rb  Z  na  30.09.2012  roku  zadłużenie 
długoterminowe wynosi  16.349.048,38 zł  „–„  zadłużenie  z  tytułu  spłaty rat  za  zakupione 
nieruchomości 426.000,00 zł)
2.  Zgodnie  z  podjętymi  już  uchwałami  przyjąć  uruchomienie  w  IV  kwartale  2012  roku 
kredytów i pożyczek na kwotę 1.398.361,95 zł, czyli zwiększenie zadłużenia o ww kwotę
3. Zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek, pomniejszyć zadłużenie o kwotę 
586.146,67 zł tj. kwotę pozostająca do spłaty w IV kwartale 2012 roku 
4.  Pomniejszyć  zadłużenie  gminy  o  kwotę  561.978,08  zł,  która  zawiera  się  w  kwocie 
1.398.361,95 zł w pkt. 2, a która nie zostanie uruchomiona w roku 2012. 
Na sesji  w grudniu zostaną  wprowadzone takie  zmiany w uchwałach  kredytowych,  które 
zmniejszą przychody roku 2012 o kwotę 561.927,08 zł,  a zwiększą przychody roku 2013 
(zwiększenie przychodów jest już ujęte w projekcie uchwały budżetowej). Pozostała kwota 
planowanych przychodów 51 zł wogóle nie zostanie uruchomiona, ani przeniesiona na lata 
następne.

Po wprowadzeniu ww zmian na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie gminy zamknie się kwotą 
16.173.285,58 zł. 
Jest  to  maksymalna  kwota,  przy  uruchomieniu  wszystkich  zaplanowanych  przychodów,  
za wyjątkiem jak wyżej. Stanowi to 45,42% planowanych dochodów na 30.09.2012 roku,  
bez  wyłączeń.  Po  wyłączeniach  na  podstawie  art.  170  ust.  3  ufp  z  2005  roku  kwoty  
4.120.760,94 zł, zadłużenie wynosi 33,85%. 

Wyłączenia na 31.12.2012 roku obejmują:
1. pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej gminy Byczyna etap I-Roszkowice” 1.190.972,17 zł
2. kredyt  z  BS  Wołczyn  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja  budynków 

użyteczności publicznej” 552.121,00 zł
3. kredyt  z  BS  Wołczyn  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  pn.  „Kompleksowa 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 1.928.411,77 zł
4. kredyt z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej gminy Byczyna etap I-Roszkowice” 449.256,00 zł

2013 rok
W roku 2013 planuje się przychody w kwocie 6.523.426,10 zł z tego: zaciągnięcie kredytów 
i  pożyczek  w  wysokości  5.948.017,10  zł,  w  tym  na  wyprzedzające  działania  w  kwocie 
4.111.265,10  zł,  przychody  z  tytułu  spłaty  pożyczki  udzielonej  dla  OSP  w  Kostowie  



na sfinansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 500.000,00 zł oraz tzw. „wolne 
środki”  w kwocie  75.409,00 zł,   natomiast  planowane rozchody w tym spłaty kredytów  
i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 10.141.312,04 zł z tego spłaty kredytów  
i  pożyczek  na wyprzedzające  działanie  w kwocie  7.230.649,04 zł  oraz  rozchody z  tytułu 
udzielonej pożyczki dla OSP w Kostowie na sfinansowanie zadań z udziałem środków z UE 
w kwocie 500.000,00 zł.

Planowane przychody dotyczą:
1. Pożyczki z BGK w kwocie 1.119.811,83 zł na budowę kanalizacji sanitarnej gminy 

Byczyna  etap  I  -  Roszkowice  (uchwała  nr  VI/48/11  Rady  Miejskiej   
z  dnia  24.02.2011  roku,  po  zmianach  w  grudniu  2012  roku  zmniejszających 
przychody 2012 roku i zwiększających przychody 2013 roku o kwotę 104.232,83 zł)

2. Pożyczki  z  WFOŚiGW w kwocie  520.000,00  zł  na  budowę kanalizacji  sanitarnej 
gminy  Byczyna  etap  I  -  Roszkowice  (uchwała  nr  VI/49/11  Rady  Miejskiej   
z dnia 24.02.2011 roku, po zmianach w 2011  oraz ze zmianą w grudniu 2012 roku 
zmniejszających przychody 2012 roku o 51,00 zł i zmniejszających przychody 2013 
roku o kwotę 13,00 zł)

3. Pożyczki  z  WFOŚiGW w kwocie  607.579,00  zł  na  termomodernizację  budynków 
użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna  (uchwała  nr  VI/46/11  Rady  Miejskiej   
z dnia 24.02.2011 roku, po zmianach w 2011 i w 2012 roku oraz ze zmianąw grudniu 
2012 roku zmniejszających przychody 2012 roku i zwiększających przychody 2013 
roku o kwotę 377.200,00 zł)

4. Kredytu  z  BS Wołczyn  w kwocie  969.728,47 zł  na  termomodernizację  budynków 
użyteczności  publicznej  gminy  Byczyna  (uchwała  nr  VI/47/11  Rady  Miejskiej   
z dnia 24.02.2011 roku)

5. Kredytu  z BS Rolników w kwocie 709.173,00 zł  na budowę kanalizacji  sanitarnej 
gminy  Byczyna  etap  I  -  Roszkowice  (uchwała  nr  VI/50/11  Rady  Miejskiej   
z dnia 24.02.2011 roku)

6. Planowanego kredytu na wyprzedzające działania w kwocie 1.764.046,45 zł na nowe 
przedsięwzięcie Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach

7. Planowanej pożyczki na wyprzedzające działania w kwocie 257.678,35 zł na nowe 
przedsięwzięcie Budowa Ośrodka Sportowego we wsi Proślice

8. Planowanej  do  spłaty  udzielonej  w  roku  2013  pożyczki  dla  OSP  w  Kostowie  
na wyprzedzające działanie w zakresie realizacji inwestycji z udziałem środków z UE 
w kwocie 500.000,00 zł.

Planowane rozchody dotyczą:
1. Pożyczki z BGK w kwocie 2.310.784,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej gminy 

Byczyna etap I - Roszkowice 
2. Pożyczki  z  WFOŚiGW w kwocie  148.800,00  zł  na  budowę kanalizacji  sanitarnej 

gminy Byczyna etap I - Roszkowice 
3. Pożyczki  z  WFOŚiGW w kwocie  307.579,00  zł  na  termomodernizację  budynków 

użyteczności publicznej gminy Byczyna 
4. Kredytu z BS Wołczyn w kwocie 2.898.140,24 zł na termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej gminy Byczyna 
5. Kredytu  z BS Rolników w kwocie 143.384,00 zł  na budowę kanalizacji  sanitarnej 

gminy Byczyna etap I - Roszkowice 
6. Planowanego kredytu na wyprzedzające działania w kwocie 1.764.046,45 zł na nowe 

przedsięwzięcie Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach



7. Planowanej pożyczki na wyprzedzające działania w kwocie 257.678,35 zł na nowe 
przedsięwzięcie Budowa Ośrodka Sportowego we wsi Proślice

8. Kredytów  zaciągniętych  w  latach  ubiegłych  z  BS  Namysłów  w  łącznej  kwocie 
280.900,00 zł

9. Kredytu z BS Rolników wcześniej zaciągniętego w kwocie 75.000,00 zł
10. Kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w BOŚ w łącznej kwocie 1.405,000,00 zł
11. Kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w ING w łącznej kwocie 550.000,00 zł
12. Planowanej do udzielenia pożyczki dla OSP w Kostowie na wyprzedzające działanie 

w zakresie realizacji inwestycji z udziałem środków z UE w kwocie 500.000,00 zł
Planowane  do  uruchomienia  kredyty  będą  przeznaczone  na  wydatki  majątkowe,  które 
zaplanowano w kwocie 8.296.478,26 zł.

Na koniec roku 2013  planowane zadłużenie wynosić będzie  11.979.990,64 zł, w stosunku 
do planowanych dochodów na 2013 rok wynosi 31,73%. Po wyłączniu na podstawie art. 170 
ust. 3 ufp z 2005 roku kwoty 2.737.166,00 zł, zadłużenie wynosić będzie w 24,48%. 

Wyłączenia obejmują:
1. kredyt  z  BS  Wołczyn  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja  budynków 

użyteczności  publicznej”  552.121,00  zł  (kredyt  uruchomiony  w  2011  roku  w  kwocie 
465.381,00 zł  i  w 2012 roku w kwocie 86.740,00 zł)  – zadanie  nie zakończone,  brak 
wpływu dofinansowania z UE

2. pożyczkę  z  WFOSiGW  w  Opolu  na  zadanie  pn.  „Kompleksowa  termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej” 300.000,00 zł (planowana do uruchomienia w 2013 
roku w kwocie 607.579,00 zł po spłacie w 2013 roku kwoty 307.579,00 zł) zadanie nie 
zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE

3. kredyt z BS Rolników w Opolu na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej  gminy  Byczyna  etap  I-Roszkowice”  1.015.045,00  zł  (kredyt  uruchomiony  
w  2011  roku  143.384,00  zł,  w  2012  roku  305.872,00  zł  i  planowany  w  2013  roku 
709.173,00 zł  po spłacie  kwoty 143.384,00 zł)  zadanie  nie  zakończone,  brak wpływu 
dofinansowania z UE

4. pożyczkę z WFOSiGW w Opolu na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej  gminy  Byczyna  etap  I-Roszkowice”  870.000,00  zł  (z  2012  roku  
w kwocie 498.800,00 zł, planowana w 2013 roku 520.000,00 zł, po spłacie 148.800,00 zł)
zadanie nie zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE.

Zaplanowane  dochody  i  wydatki  budżetu  na  2013  rok  zostały  szczegółowo  omówione  
w projekcie uchwały budżetowej. 

Zaplanowane  dochody bieżące  na  zadania  dofinansowane  z  UE w kwocie  361.650,20  zł 
dotyczą nw. projektów:
1. Comenius -    7.885,20 zł
2. Nowe Szanse -  16.200,00 zł
3. Byczyna na weekend -  23.360,00 zł
4. Twoje Życie Nasz Wspólna Sprawa -299.755,00 zł
5. Wzrost kompetencji urzędników dla jakości
    świadczonych usług -  14.450,00 zł

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 8.952.807,12 zł dotyczą:
1. dofinansowania z Unii 7.805.011,34 zł:
-  Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie 2.255.770,75 zł



-  Kanalizacja  w  Roszkowicach  w  kwocie  2.393.422,00  zł  w  tym   z  roku  2012  kwota 
1.190.972,17 zł
-  Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  w  kwocie  2.898.140,24  zł,  
w tym kwota 958.653,54 zł z roku 2011, kwota 969.758,23 z roku 2012
-  Kompleks sportowy w Proślicach w kwocie 257.678,35 zł

2. dofinansowania z budżetu państwa poprzez BGK 261.807,82 zł:
- Budynek socjalny w Miechowej w kwocie 261.807,82 zł

3. pozostałych dochodów 885.987,96 zł:
- sprzedaż działek i gruntów nie zabudowanych w kwocie 407.499,00 zł
- sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych w kwocie 373.488,96 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.000,00 zł
- dotacja od Powiatu Kluczborskiego 100.000,00 zł

Nie  zakładano innych  dochodów bieżących  i  majątkowych,  tylko  te,  które  realnie  można 
wykonać i w związku, z którymi są już podpisane stosowne umowy.

Zaplanowane wydatki bieżące roku 2013 wynoszą 25.280.866,47 zł w tym wynagrodzenia  
i pochodne od wynagrodzeń 12.010.638,75 zł. W stosunku do III kwartału 2012 roku, gdzie 
zaplanowane wydatki  bieżące wynoszą 27.796.749,69 zł,  wydatki  bieżące maleją  o kwotę 
2.515.883,22  zł  w  tym  wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń  maleją  o  kwotę 
1.002.404,99 zł.
W budżecie roku 2013 dochody z tytułu subwencji oświatowej, według szacunku gminy,  
są mniejsze od wyliczonej o około 700.000,00 zł. Zwiększenie subwencji nastąpi w I kwartale 
2013  roku,  po  otrzymaniu  ostatecznych  informacji  o  planowanych  dochodach  z  budżetu 
państwa. Wówczas równocześnie nastąpi zwiększenie dochodów bieżących oraz wydatków 
bieżących na zadaniach oświatowych. 
Zaplanowana  w  budżecie  2013  roku  kwota  subwencji  oświatowej  została  określona  
na podstawie:
-  danych  statystycznych  dotyczących  liczby  etatów  nauczycieli  poszczególnych  stopni 
awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 
30  września  2011  roku  i  dzień  10  października  2011  roku)  zweryfikowanych  
i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące szkoły) i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie 
informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 roku) w zakresie ogólnej 
liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmów w odniesieniu do kwot SOA i SOB. 

Do  naliczenia  ostatecznych  kwot  subwencji  na  2013  rok  wykorzystane  zostaną 
zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach 
Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 roku oraz na dzień 
10 października 2012 roku. 
W związku z  powyższym,  w przypadku naszej  gminy również nastąpi  korekta  naliczenia 
subwencji  oświatowej.  I  pomimo  tego,  że  zmniejszyła  się  liczba  uczniów  naliczenie 
subwencji  powinno  być  większe  o  ok.  600.000,00  zł.  Zwiększenie  wynika  z  faktu,  
że  od  września  2012  roku  w  gminie  zostały  zwiększone  zadania  w  dwóch  szkołach  
tj. PSP w Kostowie i PSP w Roszkowicach dotyczące realizacji nauczania języka mniejszości. 



Niniejsza  informacja  obejmuje  częściowe  wyjaśnienie  różnicy  pomiędzy  planem 
wydatków bieżących w 2012 roku, a zaplanowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2013.

L
p.

Rodzaj wydatku Rozdział 
klasyfikacji

Plan na 
30.09.2012 
roku w zł

Plan na 
2013 rok w zł

Różnica
w zł

1
.

Projekt  „Ożywić  pola 
Byczyny” 01095 51.283,9

3
0 -51.283,93

2
.

Projekt  „Dzieci  
z marzeniami” 80104 50.000,0

0
0 -50.000,00

3
.

Projekt : „Comenius” 80110 63.081,6
0

7.885,20 -55.196,40

4
.

Projekt  „Nowe 
szanse..”

80195 104.542,
80

16.200,00 -88.342,80

5
.

Wydatki  wynikające  
z dochodów § 2440 80195 80.000,0

0
0 -80.000,00

6
.

Projekt  „Od  CIS-u  do 
spółdzielni socjalnych” 85232 89.986,8

9
0 -89.986,89

7
.

Projekt  „Twoje  życie 
nasza wspólna sprawa” 85232 90.711,0

0
299.755,00 +209.044,00

8
.

Wydatki  „Krok  
do  przodu”  wynikające  
z § 2700

85295 172.447,
50

0 -172.447,50

9
.

Wydatki  wynikające  
z  dochodów  §  2460  – 
prace  pracowników 
interwencyjnych  
i publicznych

85295 669.283,
27

518.848,26 -150.435,01

1
0

Wydatki  wynikające  
z  dochodów  §  2010 
realizowane przez urząd

Różne 
rozdziały

534.771,
00

82.060,00 -452.711,00

1
1

Wydatki  wynikające  
z  dochodów  §  2010 
realizowane przez OPS

Różne 
rozdziały

2.983.35
0,00

3.057.500,0
0

+74.150,00

1
2

Wydatki  wynikające  
z dochodów § 2020 



Różne 
rozdziały

599.900,
00

0 -599.900,00

1
3

Wydatki  wynikające  
z dochodów § 2030 Różne 

rozdziały
937.563,

00
699.000,00 -238.563,00

Razem 6.426.92
0,99

4.681.248,4
6

-
1.745.672,53

W tabelce powyżej wykazano niektóre pozycje budżetu, które mają istotny wpływ na plan 
wydatków bieżących w roku 2013. 
Z powyższych względów zaplanowane wydatki bieżące w roku 2013 i w latach następnych 
zostały zaplanowane w kwotach niższych niż w roku 2011, ale jak najbardziej realnych.

Ponadto w roku 2013, w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w szkołach, przewiduje 
się reorganizację placówek oświatowych.
Biorąc  pod  uwagę  rok  funkcjonowania  PSP  w  Kostowie  -  szkoły  prowadzonej  przez 
stowarzyszenie  i   pozytywne  opinie  rodziców  uczniów  tej  szkoły  oraz  konstruktywne 
dyskusje na komisjach Rady Miejskiej planuje się, że co najmniej dwie szkoły podstawowe 
od września 2013 roku będą prowadzone przez stowarzyszenia lub inne podmioty.
Natomiast  zwiększenie  wydatków  bieżących  w  kolejnym  2014  roku  i  latach  następnych 
związane  jest  z  tym,  że  dzieci  6-letnie  zostaną  objęte  obowiązkiem  szkolnym.  Planuje  
się  uruchomieniem  w  gminie  dodatkowych  oddziałów  przedszkolnych  oraz  żłobka,  
co  wynika  z  założeń  „ustawy  przedszkolnej”,  która  m.in.  zakłada  pomoc  samorządom  
w  postaci  dotacji  celowej  na  pomoc  do  prowadzenia  przedszkoli  i  żłobków.  Według 
informacji  otrzymanych  z  Ministerstwa  Edukacji  już  od  września  2013  roku  dotacja  
na 1 dziecko wynosić będzie 333 zł. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci w przedszkolu ( na dzień 
30 września 2012 roku stan dzieci wynosi 269) gmina Byczyna otrzyma dotację w wysokości 
ok.  90.000,00  zł.  Zgodnie  z  założeniami,  w  kolejnych  latach  dotacja  będzie  wzrastać  
aż do osiągnięcia kwoty ok. 450.000,00 zł w roku 2022 (dotacja na 1 dziecko ukształtuje  
się na poziomie 1.653 zł).

2014 rok
W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 2.536.585,37 zł,  
w  tym  na  wyprzedzające  działania  w  kwocie  1.036.585,37  zł  na  Byczyński  Inkubator 
Przedsiębiorczości,  natomiast  planowane  rozchody,  czyli  spłaty  kredytów  i  pożyczek 
wcześniej  zaciągniętych w wysokości  2.603.985,37 zł z tego spłaty kredytów i  pożyczek  
na wyprzedzające działanie w kwocie 1.036.585,37 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  kwocie 
5.524.922,50 zł.

Na koniec roku 2014  planowane zadłużenie wynosić będzie  11.912.590,64 zł, w stosunku 
do planowanych dochodów na 2014 rok wynosi 37,30%. Po wyłączniu na podstawie art. 170 
ust. 3 ufp z 2005 roku kwoty 2.687.166,00 zł, zadłużenie wynosić będzie w 28,89%. 

Wyłączenia obejmują:

1. kredyt z BS Wołczyn na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej” 552.121,00 zł (kredyt uruchomiony w 2011 roku w kwocie 



465.381,00 zł  i  w 2012 roku w kwocie  86.740,00 zł)  – zadanie  zakończone,  brak 
wpływu dofinansowania z UE

2. pożyczkę z WFOSiGW w Opolu na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków  użyteczności  publicznej”  300.000,00  zł  (planowana  do  uruchomienia  
w 2013 roku w kwocie 607.579,00 zł po spłacie w 2013 roku kwoty 307.579,00 zł) 
zadanie zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE)

3. kredyt  z  BS  Rolników  w  Opolu  na  finansowanie  zadania  pn.  „Budowa  sieci 
kanalizacji  sanitarnej  gminy  Byczyna  etap  I-Roszkowice”  1.015.045,00  zł  (kredyt 
uruchomiony w 2011 roku 143.384,00 zł, w 2012 roku 305.872,00 zł i planowany  
w 2013 roku 709.173,00 zł  po spłacie  w 2013 roku kwoty 143.384,00 zł)  zadanie 
zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE

4. pożyczkę  z  WFOSiGW  w  Opolu  na  finansowanie  zadania  pn.  „Budowa  sieci 
kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I-Roszkowice” 820.000,00 zł (z 2012 roku 
w kwocie 498.800,00 zł, planowana w 2013 roku 520.000,00 zł, po spłacie w 2013 
roku kwoty 148.800,00 zł oraz w roku 2014 kwoty 50.000,00 zł)
zadanie zakończone, brak wpływu dofinansowania z UE.

2015 rok
W roku 2015 planuje się zaciągnięcie  kredytów i pożyczek w wysokości  1.000.000,00 zł, 
natomiast  planowane rozchody, czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 2.096.117,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  kwocie 
2.526.425,00 zł.

Na  koniec  roku  2015   zadłużenie  wynosić  będzie   10.816.473,64  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2015 rok wynosi 36,54%.
Na tym etapie planowania nie zakłada się wyłączeń.

2016 rok
W roku 2016 planuje się zaciągnięcie  kredytów i pożyczek w wysokości  1.900.000,00 zł, 
natomiast  planowane rozchody, czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 2.025.599,64 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  kwocie 
2.766.000,00 zł.

Na  koniec  roku  2016   zadłużenie  wynosić  będzie   10.690.874,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2016 rok wynosi 36,36%. 
Na tym etapie planowania nie zakłada się wyłączeń.

2017 rok
W roku 2017 planuje się zaciągnięcie  kredytów i pożyczek w wysokości  1.000.000,00 zł, 
natomiast  planowane rozchody, czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 1.955.000,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  kwocie 
1.810.000,00 zł.

Na  koniec  roku  2017   zadłużenie  wynosić  będzie   9.735.874,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2017 rok wynosi 32,89%. 

2018 rok



W roku 2018 planuje się zaciągnięcie  kredytów i pożyczek w wysokości  1.000.000,00 zł, 
natomiast  planowane rozchody, czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 1.583.660,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  kwocie 
2.516.340,00 zł.

Na  koniec  roku  2018   zadłużenie  wynosić  będzie   9.152.214,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2018 rok wynosi 29,96%. 

2019 rok
W roku 2019 planuje się zaciągnięcie  kredytów i pożyczek w wysokości  1.000.000,00 zł, 
natomiast  planowane rozchody, czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 1.289.132,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  kwocie 
2.674.115,00 zł.

Na  koniec  roku  2019   zadłużenie  wynosić  będzie   8.863.082,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2019 rok wynosi 28,92%. 

2020 rok
W roku 2020 planuje się zaciągnięcie  kredytów i pożyczek w wysokości  1.000.000,00 zł, 
natomiast  planowane rozchody, czyli  spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych  
w wysokości 1.815.000,00 zł.
Planowane  kredyty  będą  przeznaczone  na  wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  kwocie 
3.135.000,00 zł.

Na  koniec  roku  2020   zadłużenie  wynosić  będzie   8.048.082,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2020 rok wynosi 25,75%. 

2021 rok
W  roku  2021  nie  planuje  się  zaciągnięcia  kredytów  i  pożyczek,  natomiast  planowane 
rozchody,  czyli  spłaty  kredytów  i  pożyczek  wcześniej  zaciągniętych  
w wysokości 1.551.342,00 zł.

Na  koniec  roku  2021   zadłużenie  wynosić  będzie   6.496.740,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2021 rok wynosi 20,69%. 

2022 rok
W  roku  2022  nie  planuje  się  zaciągnięcia  kredytów  i  pożyczek,  natomiast  planowane 
rozchody,  czyli  spłaty  kredytów  i  pożyczek  wcześniej  zaciągniętych  
w wysokości 2.196.740,00 zł.

Na  koniec  roku  2022   zadłużenie  wynosić  będzie   4.300.000,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2022 rok wynosi 13,40%. 

2023 rok



W  roku  2023  nie  planuje  się  zaciągnięcia  kredytów  i  pożyczek,  natomiast  planowane 
rozchody,  czyli  spłaty  kredytów  i  pożyczek  wcześniej  zaciągniętych  
w wysokości 1.900.000,00 zł.

Na  koniec  roku  2023   zadłużenie  wynosić  będzie   2.400.000,00  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2023 rok wynosi 7,36 %. 

2024 rok
W  roku  2024  nie  planuje  się  zaciągnięcia  kredytów  i  pożyczek,  natomiast  planowane 
rozchody,  czyli  spłaty  kredytów  i  pożyczek  wcześniej  zaciągniętych  
w wysokości 1.400.000,00 zł.

Na  koniec  roku  2024   zadłużenie  wynosić  będzie   1.000.00000  zł,  w  stosunku  
do planowanych dochodów na 2024 rok wynosi 2,99 %. 

2025 rok
W  roku  2025  nie  planuje  się  zaciągnięcia  kredytów  i  pożyczek,  natomiast  planowane 
rozchody,  czyli  spłaty  kredytów  i  pożyczek  wcześniej  zaciągniętych  
w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na koniec roku 2025  zadłużenie wynosić będzie  0 zł.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

WYKAZ PRZEDSIEWZIĘĆ

- wydatki bieżące – 

1.  COMENIUS  program  uczenie  się  przez  całe  życie  –  okres  realizacji  2012  –  2014 – 

program  realizowany  przez  Zespół  Szkół  Gimnazjalnych,  Licealnych  i  Zawodowych  

w Byczynie, temat projektu to : „Różnorodność Kulturowa – Most Między Krajami Europy”. 

Założeniami  projektu  są  przede  wszystkim:  uczenie  się  akceptacji  innych,  usunięcie 

stereotypów i uprzedzeń; odkrycie wartości kulturowych każdego z uczestniczących krajów; 

praktyka  języka  obcego;  promocja  współpracy  między  nauczycielami  i  poprawa  strategii 

uczenia;  poprawa  umiejętności  informatycznych  oraz  zdobycie  nowej  wiedzy  o  kulturze 

innych krajów. 

2. Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych gminy Byczyna – okres realizacji 2012 

– 2013 -  projekt  systemowy współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej   w ramach 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Projekt  realizowany  jest  o  marca  2012  roku  

do  czerwca  2013  roku.  Zadanie  przewiduje  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  zajęć 

dodatkowych  (zajęcia:  korekcyjno  –  kompensacyjne,  zajęcia  dla  dzieci  z  trudnościami  

w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi, kółko przyrodniczo – 

ekologiczne,  zajęcia  taneczne,  śpiewu, plastyczne,  gimnastyka  korekcyjna oraz zajęcia  dla 



dzieci uzdolnionych humanistycznie i matematycznie)  w PSP Byczyna, PSP Biskupice i PSP 

Roszkowice. Grupę docelową projektu stanowi łącznie 90 (48 chłopców i 42 dziewczynki) 

uczniów klas I – III. Głównym celem projektu jest tworzenie warunków i nowych możliwości 

wsparcia  rozwoju  indywidualnych  potrzeb  edukacyjnych  uczniów  klas  I  –  III  szkół 

podstawowych gminy Byczyna w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. 

3.  Twoje  życie  –  Nasza  wspólna  sprawa  –  okres  realizacji  2012  –  2014 -  projekt 

współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego realizowany przez Spółdzielnię Socjalną UHP w Byczynie przy współudziale 

partnera Gminy Byczyna/Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach. Realizacja projektu 

ma  na celu  aktywizację  zawodową i  społeczną  osób z  obszaru wykluczenia  społecznego: 

bezrobotnych  (23  kobiety  i  22  mężczyzn)  oraz  nieaktywnych  zawodowo (21  kobiet  i  19 

mężczyzn, w tym uczących się lub kształcących 5 kobiet i 5 mężczyzn). Ogółem wsparciem 

zostanie objęte 85 osób. Projekt jest kontynuacją wcześniej  podejmowanych działań przez 

Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL  w  Polanowicach.  Głównym  celem  projektu  jest 

stworzenie  warunków  do  przyswajania  umiejętności  organizacyjnych,  społecznych, 

umiejętności  pracy  w  zespole  oraz  warunków  sprzyjających  rozwojowi  osobistemu  

i zawodowemu. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2014. 

4. Weekend w Byczynie – Promocja Gminy Byczyna – okres realizacji 2013 – 2014 – projekt 

realizowany  będzie  w  ramach  działania  413  Wdrażanie  Lokalnych  Strategii  Rozwoju 

objętego PROW na lata  2007 – 2013, działanie  Odnowa i  Rozwój Wsi.  Celem projektu  

jest  promocja  zachowanego dziedzictwa kulturowego miejsko – wiejskiej  gminy Byczyna 

oraz  rozwój  turystyki  na  obszarze  gminy  i  LGD  „Górna  Prosna”  poprzez  opracowanie  

i wydanie przewodnika i mapy turystycznej „Byczyna na weekend”. 

5. Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy świadczonych usług – okres realizacji 2012-

2014  -  projekt  współfinansowany ze  środków Unii  Europejskiej  w ramach Europejskiego 

Funduszu  Społecznego  realizowany  przez  spółkę  Certes  Sp.  o.o.  z  Warszawy  przy 

współudziale partnerów Gminę Byczyna, Gminę Pokój, Gminę Korfantów, Gminę Rozprza, 

Powiat  Piotrkowski.  Celem  projektu  jest  poprawa  standardów  zarządzania  oraz  jakości  

i dostępności usług świadczonych przez 5 jednostek samorządu terytorialnego województw 

łódzkiego  i  opolskiego  na  podstawie  wyników  samooceny  CAF.  Realizacja  projektu 

przewidziana  jest  na  okres  od  01.10.2012r.  do  30.09.2014  roku.  Dzięki  projektowi 

pracownicy  pięciu  jednostek  samorządu  terytorialnego  uzyskają  dostęp  do  wiedzy 

specjalistycznej  oraz  wzmocnią  kompetencję  w  zakresie  stosowania  KPA  co  przełoży  

się na jakość stanowionego w tych jednostkach prawa.



- wydatki majątkowe – 

1.  Budowa  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  „Starym  Parku”  w  Byczynie  

wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawów – okres realizacji 2012 – 2014 - stworzenie bazy 

rekreacyjnej dla mieszkańców gminy – projekt realizowany będzie w ramach działania 413 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś IV Leader, 

działanie  Odnowa  i  Rozwój  Wsi.  Zadanie  polega  na  budowie  kompleksu  sportowo  – 

rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie,  która wpłynie na poprawę jakości życia na 

obszarach  wiejskich  poprzez  zaspokojenie  potrzeb  mieszkańców  gminy  oraz  wzrost 

atrakcyjności  sportowej  i  turystycznej.  W  wyniku  realizacji  inwestycji  powstaną  dwu-

boiskowy kort tenisowy, plac do gry w tenisa stołowego, „skate park”. W ramach zadania 

zostanie również odmulony jeden staw oraz ze względów bezpieczeństwa ogrodzone zostaną 

dwa stawy znajdujące się w pobliżu terenu rekreacyjno – sportowego. Zadanie realizowane 

będzie w latach 2012 – 2014.

2.  Budowa  ośrodka  sportowo-rekreacyjnego  w  gminie  Byczyna  we  wsi  Proślice  –  okres 

realizacji 2011 – 2013 - projekt uzyskał wsparcie w ramach PROW, działanie „Odnowa wsi” 

i realizowany będzie w latach 2012 - 2013. Zadanie polega na budowie ośrodka sportowo – 

rekreacyjnego  we  wsi  Proślice,  która  wpłynie  na  poprawę  jakości  życia  na  obszarach 

wiejskich  poprzez  zaspokojenie  potrzeb  mieszkańców  gminy  oraz  wzrost  atrakcyjności 

sportowej  i  turystycznej.  W  wyniku  realizacji  inwestycji  powstaną  dwa  boiska 

wielofunkcyjne oraz parking na 10 samochodów, zostanie również wyremontowana szatnia 

ze względów bezpieczeństwa zostanie ogrodzony cały teren ośrodka.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Byczyna Etap I – Roszkowice – okres realizacji 

2007 – 2013 - inwestycja jest realizowana z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki  

i ludności wiejskiej. Pozyskane dofinansowanie 2,67 mln zł. Zadanie zostanie zakończone  

w 2013 roku. 

4.  Byczyński  Inkubator Przedsiębiorczości  – okres realizacji  2011 – 2014 -  w roku 2011 

wydatkowano  kwotę  na  opracowanie  studium  wykonalności  potrzebnego  do  złożenia 

wniosku aplikacyjnego na ww. zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007 – 2012 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. W ramach zadania 

powstanie  instytucja  otoczenia  biznesu,  której  zadaniem  będzie  na  preferencyjnych 

warunkach  wynajem  powierzchni  biurowych  i  produkcyjnych  dla  istniejących  i  nowo 



powstałych podmiotów gospodarczych z terenu gminy Byczyna. Szacuje się, że w 2014 roku 

inkubowanych będzie 10 firm, a docelowo w 2016 - 18 firm. Zadanie planowane jest na lata 

2011 – 2014, projekt jest  przewidziany do realizacji  w formule „zaprojektuj  – wybuduj”. 

Rzeczową realizację zadania przewidziano na rok 2012 i 2014. 

5.  Dotacja dla OSP Kostów – okres realizacji  2012 – 2014 – kwota zostanie przekazana  

dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Kostowie  w  formie  oferty  na  realizacje  zadania 

publicznego  realizowanego  w  2013  roku,  jako  wkład  własny  do  projektu  pn.  „Budowa 

Sołeckiego  Centrum  Kulturalno  –  Oświatowego   w  Kostowie”.  Całość  inwestycji  

to 721.933,01 zł z tego 500.000,00 zł to dofinansowanie z PROW na lata 2007 – 2013.

6.  Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna – 

okres  realizacji  2006 – 2013 -  zadanie  to  jest  współfinansowane przez  Unię Europejską  

ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego 

Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na  lata  2007-2013.  W ramach  zadnia 

zostanie  wykonana  termomodernizacja  pięciu  budynków  użyteczności  publicznej:  „ZOZ 

Remedium”(do końca  2013 roku),  Internat  i  sala  gimnastyczna  przy ZSGLiZ (2011 rok), 

CISPOL (do końca 2012 roku), budynek BIGS-u (2011 rok), Przedszkole Jakubowice (2011 

rok). W czerwcu 2012 roku zakupiony został ciągnik rolniczy wraz z przyczepą, natomiast  

w  miesiącu  sierpniu  rębak  mobilny.  W  ramach  zadania  jest  wypłacane  również 

wynagrodzenie  dla  koordynatora  projektu,  zapłacone  zostały  również  koszty  związane  

z nadzorami zarówno autorskim  jak  i inwestorskim. W roku 2011 i 2012 poniesiono również 

koszty związane z promocją projektu (zakupiono tablice informacyjne). Realizacja inwestycji 

przewidziana  jest  do  roku  2013,  w  roku  2010  zostały  poniesione  koszty  związane  

z   przygotowaniem  dokumentacji  potrzebnej  do  wniosku  o  dofinansowanie  zadania.  

30 września 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu między Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego a Gminą Byczyna. 

7.  Mój  Rynek  w Byczynie  –  okres  realizacji  2012 –  2014 -  zadanie  będzie  polegało  na 

modernizacji  rynku  w  Byczynie  w  ramach  rewitalizacji  miasta  Byczyna.  Wniosek  

o dofinansowanie projektu, który został złożony na podstawie koncepcji został wycofany ze 

względów formalnych. W roku 2012 została opracowana dokumentacja projektowa zadania 

i ponownie został złożony nowy wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego  

w Opolu.



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)

1.  Budowa drogi  dojazdowej  do  gospodarstw i  gruntów rolnych  w sołectwie  Janówka  – 

poprawa  infrastruktury  –  okres  realizacji  2012  -  2014 -  w roku  2012 sołectwo  Janówka 

przekazało  część  funduszu  sołeckiego  na  poczet  zakupienia  map  do  celów  projektowych 

potrzebnych  do  przygotowania  dokumentacji  technicznej  a  następnie  w  kolejnych  latach 

wykonania drogi „Janówka – Marianka”. W kolejnych latach nastąpi realizacja zadania.

2.  Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice –okres realizacji 2012 – 2015 – inwestycja  

ma na celu odprowadzanie wód opadowych we wsi Kochłowice i polegać ma na ułożeniu  

rur w rowach. Dzięki tej inwestycji sołectwo w przyszłości może starć się o chodnik, który 

przyczyni  się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w sołectwie.  Sołectwo Kochłowice 

będzie na ten cel przekazywać w latach 2012 – 2015  część funduszu sołeckiego.

3.  Komputeryzacja  Gminy –  okres  realizacji  2012  –  2014  -  zadanie  to  związane  

jest  z  zakupem  sprzętu  komputerowego  na  potrzeby  Urzędu  Miejskiego  w  Byczynie. 

Realizacja zadania przyczyni  się do usprawnienia działań urzędników oraz wprowadzenia  

na  wielu  stanowiskach  elektronicznego  obiegu  dokumentów  oraz  elektronicznego  biura 

obsługi klientów. 

4. Modernizacja wieży i dachu ratusza  - okres realizacji 2012 – 2014 – zadanie to ma na celu 

poprawę  stanu  technicznego  dachu  oraz  przede  wszystkim  zabezpieczenie  Izby  Tradycji 

przed zalaniem. 

5.  Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I –  gmina Byczyna 

planuje  budowę  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  na  terenach,  na  których  budowa 

kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wobec tego planuje się wykonanie 

tych  oczyszczalni  w  Kostowie,  Janówce,  Ciecierzynie  i  Miechowej  z  pomocą  środków 

finansowych z NFOŚiGW. Obecnie podpisywane są umowy notarialne dotyczące budowy 

takich oczyszczalni na posesjach prywatnych. 

6.  Zagospodarowanie  terenu  rekreacyjnego  w miejscowości  Gołkowice –  okres  realizacji 

2012 – 2014 -  w roku 2012 sołectwo Gołkowice  przekazało  część  funduszu sołeckiego  

na poczet ogrodzenia terenu rekreacyjnego we wsi Gołkowice. W następnych latach nastąpi 

zagospodarowanie całego terenu, poprzez wybudowanie altany letniej wraz z grillem.

7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Miechowa – okres realizacji 2013 – 2014 

– w ramach tej  inwestycji  powstać ma w sołectwie  Miechowa „Biesiadnik”,  który służyć 

będzie  do organizowania  imprez  kulturalno – oświatowych oraz do spotkań mieszkańców 



wsi. Sołectwo Miechowa będzie na ten cel przekazywać w latach 2013 – 2014 część funduszu 

sołeckiego. 

8. Zakup nieruchomości stanowiącej działkę 723/27 k.m.8 w Byczynie

W skład nieruchomości  niezabudowanej  wchodzi działka nr 723/27 k.m.  8 o powierzchni 

0,0787 ha położonej w Byczynie.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  jest niezbędne 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie 

dłuższym niż rok

- wydatki bieżące – 

Umowy,  których realizacja  w roku budżetowym i w latach następnych jest  niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym 

niż rok są to umowy, które zabezpieczają bieżące funkcjonowanie urzędu w zakresie obsługi 

prawnej, medycznej, informacyjnej itp. 

- wydatki majątkowe

1.  Budowa krypty na pochówek wykopalisk  archeologicznych  z  lat  2009 – 2010 – okres 

realizacji 2012- 2015 - zadanie polega na budowie krypty i pochówku szczątek wykopanych 

podczas badań archeologicznych , które miały miejsce podczas przebudowy dróg w Byczynie 

w latach  2009 – 2010.  W roku 2012 została  zorganizowana  konferencja  archeologiczna  

na temat wykopalisk na terenie miasta Byczyna w latach 2009 – 2010 oraz zakupione zostały 

skrzyneczki,  w  których  zostaną  złożone  szczątki  natomiast  wybudowanie  krypty  wraz  

z pochówkiem nastąpi w latach następnych.

2. Powiat Kluczborski – zakup warsztatów szkolnych w Polanowicach – okres realizacji 2006 

– 2015 - zakup na rzecz Gminy Byczyna nieruchomości we wsi Polanowice (byłe warsztaty 

szkolne).  Nieruchomość  ta  w  chwili  obecnej  jest  użytkowana  przez  Centrum  Integracji 

Społecznej  jak również mieści  się w niej  stacja kontroli  pojazdów podlegająca Zespołowi 

Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie. Warsztaty zostały zakupione 

za kwotę 100.000 zł. Za zakup nieruchomości została wystawiona faktura długoterminowa  

z okresem spłaty do 2015 roku.

3. Powiat Kluczborski – zakup budynku internatu wraz z salą gimnastyczną oznaczonej jako 

działka nr 581/92 K.M. 3 obręb Polanowice – okres realizacji 2009 – 2018 - w roku 2009 

Gmina  Byczyna  podpisała  umowę  przyrzeczenia  sprzedaży nieruchomości  ze  Starostwem 

Powiatowym w Kluczborku na zakup budynku internatu  (w którym znajdują  się:  pralnia, 



suszarnia, magazyny, stołówka, kuchnia, 22 pokoje i 6 mieszkań) wraz z salą gimnastyczną , 

która  jest  użytkowana  przez  Zespół  Szkół  Gimnazjalnych  Licealnych  i  Zawodowych  w 

Byczynie. Cena za budynki została rozłożona na 10 rat, I rata wyniosła 100.00,00 zł. i została 

zapłacona w 2009 roku, natomiast ostatnia rata zostanie zapłacona do dnia 31.03.2018 roku. 

4.  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą budynek wielorodzinny 

Miechowa 25 F – okres realizacji  2011 – 2013 - na zadanie to Gmina Byczyna uzyskała 

wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego. Finansowe wsparcie przeznaczone 

jest  na  pokrycie  części  kosztów  przedsięwzięcia  polegającego  na  przebudowie  budynku 

mieszkalnego  położonego  w miejscowości  Miechowa 25f,  w wyniku  którego  powstanie  

9  lokali  socjalnych.  Na  remont  tych  budynków  gmina  Byczyna  otrzymała  w  2011  roku 

dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w wysokości 500.000,00 

zł. Zakończenie zadania przewidziane jest na marzec 2013 roku. 

5.  Przebudowa wraz z adaptacja na sześć mieszkań budynku komunalnego w Polanowicach 

83 A – zwiększenie  zasobu mieszkaniowego – okres  realizacji  2012 – 2013 -  w ramach 

zadania  zostanie  przebudowany  budynek  komunalny  w  Polanowicach,  w  wyniku  czego 

powstanie  sześć  mieszkań  socjalnych  i  dla  repatriantów.  Na  zadanie  gmina  Byczyna 

otrzymała  dotację  na  zadania  powierzone  od  Wojewody  Opolskiego.  Realizacja  zadania 

przewidziana jest na 2013 rok.

6.  Zagrodowe  oczyszczalnie  ścieków  w  Polanowicach  i  Miechowej  wraz  z  ekologiczna 

kotłownią w Miechowej – okres realizacji 2012 – 2013 - w roku 2011 wydatkowano kwotę, 

która  przeznaczona  była  na  mapy  potrzebne  do  celów  projektowych.  Zagrodowe 

oczyszczalnie  ścieków maja  być  wykonane  w Polanowicach  przy  budynku  BIGS oraz  w 

Miechowej  przy  budynku  socjalnym,  przy  którym  ma  być  również  utworzona  kotłownia 

ekologiczna. Realizację zadania przewidziano na rok 2013. 


