
Uchwała Nr VII/59/11         
Rady Miejskiej w Byczynie

           z dnia 30 marca  2011 roku                        

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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  III/17/10  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  
z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

§ 2.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
zleconych o kwotę 9.153,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    11.333,00 zł  

Dział 750 Administracja publiczna 11.333,00 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 11.333,00 zł
Dochody bieżące 11.333,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) 
ustawami 11.333,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    11.333,00 zł  

Dział 750 Administracja publiczna 11.333,00 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 11.333,00 zł
Wydatki bieżące 11.333,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   7.679,00 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   7.679,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          3.654,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               1.579,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.360,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy      219,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               2.075,00 zł
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane 

do wynagrodzeń   1.275,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia      700,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe      100,00 zł

III           Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     2.180,00 zł  

Dział 851 Ochrona zdrowia        80,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność        80,00 zł
Dochody bieżące        80,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) 
ustawami        80,00 zł



Dział 852 Pomoc społeczna   2.100,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach centrum integracji społecznej   2.100,00 zł

Dochody bieżące   2.100,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) 
ustawami   2.100,00 zł

IV           Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                     2.180,00 zł  

Dział 851 Ochrona zdrowia        80,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność        80,00 zł
Wydatki bieżące        80,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                               80,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    80,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna   2.100,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach centrum integracji społecznej   2.100,00 zł

Wydatki bieżące   2.100,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          2.100,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               2.100,00 zł

§ 3.Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
własnych o kwotę 618.834,00 zł. 

I              Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  625.003,00 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa           500.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       500.000,00 zł
Dochody majątkowe           500.000,00 zł
§ 6290 Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      500.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie           120.000,00 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 40.000,00 zł
Dochody bieżące             40.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług 40.000,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność                                                80.000,00 zł
Dochody bieżące 80.000,00 zł
§ 2440 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora 
finansów publicznych                 80.000,00 zł



Dział 852 Pomoc społeczna               5.000,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                    5.000,00 zł 
Dochody majątkowe               5.000,00 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         4.250,00 zł

§ 6209 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            750,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                      3,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                           3,00 zł 
Dochody bieżące                      3,00 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz srodków, 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                3,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  625.003,00 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa           500.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       500.000,00 zł
Wydatki majątkowe           500.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne           500.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie           120.000,00 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 40.000,00 zł
Wydatki majątkowe 40.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność                                                 80.000,00 zł
Wydatki bieżące                         80.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        80.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             80.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna               5.000,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                    5.000,00 zł 
Wydatki majątkowe               5.000,00 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                    5.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                      3,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność                           3,00 zł 
Wydatki bieżące                      3,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                                                                                 3,00 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                           3,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     3,00 zł



III           Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                 243.837,00 zł  

Dział 758 Różne rozliczenia           204.937,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego                       204.937,00 zł
Dochody bieżące                       204.937,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa           204.937,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 33.900,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach centrum integracji społecznej   8.900,00 zł

Dochody bieżące   8.900,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   8.900,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 25.000,00 zł
Dochody bieżące 25.000,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna               5.000,00 zł 
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                    5.000,00 zł 
Dochody bieżące               5.000,00 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        4.250,00 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           750,00 zł

IV           Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                 243.837,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie           204.937,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe             54.937,00 zł
Wydatki bieżące 54.937,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        54.937,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone             44.937,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             10.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja           150.000,00 zł
Wydatki bieżące           150.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                      150.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone           140.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             10.000,00 zł



Dział 852 Pomoc społeczna 38.900,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach centrum integracji społecznej   8.900,00 zł

Wydatki bieżące   8.900,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          8.900,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               8.900,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 25.000,00 zł
Wydatki bieżące 25.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        25.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone               5.407,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             19.593,00 zł

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej                   5.000,00 zł 
Wydatki bieżące              5.000,00 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                    5.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                         5.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  5.000,00 zł

§  4.  Wprowadzić  do  budżetu  gminy  na  2011  rok  zmianę  planu  wydatków  dochodów
o kwotę 22.000,00 zł

I              Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                   22.000,00 zł  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 22.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22.000,00 zł
Dochody bieżące 22.000,00 zł
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 22.000,00 zł

II             Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                    22.000,00 zł  

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22.000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 22.000,00 zł

Dochody bieżące 22.000,00 zł
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 22.000,00 zł

§ 5. Wprowadzić do budżetu gminy na 2011 rok zmianę planu wydatków zadań własnych 
o kwotę 252.847,99 zł

I              Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                252.847,99 zł  

Dział 630 Turystyka     35.190 zł
Rozdział 63095 Pozostała działalność     35.190 zł
Wydatki bieżące     35.190 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                            35.190 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 35.190 zł



Dział 801 Oświata i wychowanie            99.617,20 zł
Rozdział 80110 Gimnazja  5.000,00 zł
Wydatki bieżące              5.000,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                                                                         5.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  5.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół            94.617,20 zł
Wydatki bieżące            94.617,20 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                                                                       94.617,20 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone            65.192,20 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            29.425,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 13.000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.000,00 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
Rozdział 85195 Pozostała działalność   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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           25.040,79 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25.040,79 zł  
Wydatki bieżące 25.040,79 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        25.040,79 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             25.040,79 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 80.000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej             80.000,00 zł
Wydatki bieżące 80.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        80.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             80.000,00 zł

II             Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę                  252.847,99 zł  

Dział 758 Różne rozliczenia            55.190,00 zł  
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe                 55.190,00 zł 
Wydatki bieżące            55.190,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych            55.190,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        55.190,00 zł
W tym 
rezerwa ogólna           35.190,00 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe           20.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie            74.367,20 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół            69.367,20 zł
Wydatki bieżące            69.367,20 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                                                                       69.367,20 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            69.367,20 zł



Rozdział 80195 Pozostała działalność  5.000,00 zł
Wydatki bieżące              2.500,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                                                                         2.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              2.500,00 zł
Wydatki majątkowe  2.500,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne  2.500,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 13.000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.000,00 zł
Wydatki bieżące 10.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 10.000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność   3.000,00 zł
Wydatki bieżące   3.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące   3.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza               8.000,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne   8.000,00 zł
Wydatki bieżące               8.000,00 zł 
Wydatki jednostek budżetowych                                                                          8.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               8.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           17.040,79 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17.040,79 zł
Wydatki bieżące 17.040,79 zł
Wydatki jednostek budżetowych                                                                        17.040,79 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             17.040,79 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  5.250,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   5.250,00 zł  
Wydatki bieżące   5.250,00 zł
Dotacje na zadania bieżące   5.250,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 80.000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej             80.000,00 zł
Wydatki bieżące 80.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące 80.000,00 zł

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie 
z  dnia  29  grudnia  2010  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011  rok
 „Wykaz  planowanych  dotacji  dla  jednostek  sektora  finansów publicznych   na  2011 rok”  jak 
załącznik Nr 1 do uchwały.

§  7.  Wprowadzić   zmiany  w  załączniku  Nr  10  do  uchwały  nr  III/17/10  Rady  Miejskiej  
w Byczynie  z  dnia  29 grudnia  2010 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy na  2011 rok
„  Wykaz  planowanych  dotacji  dla  jednostek  spoza  sektora  finansów  publicznych  
na 2011 rok”  w brzmieniu jako załącznik Nr 2 do uchwały.



§ 8. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2011 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody 32.559.555,77 zł w tym:
Dochody bieżące 29.194.918,23 zł
Dochody majątkowe     3.364.637,54 zł

Wydatki 32.960.735,87 zł w tym:
Wydatki bieżące 28.741.094,82 zł
Wydatki majątkowe    4.219.641,05 zł

Deficyt budżetowy      401.180,10 zł
Przychody     5.226.874,64 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 303.550,10 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym               4.923.324,54 zł
Rozchody   4.825.694,54 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§  10.  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 VII/59/11

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.03.2011 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 2011 rok

Lp.
Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje podmiotowe 1.003.903,76
I Instytucje kultury 963.803,00
1. Ośrodek kultury w Byczynie 921 92109 2480 963.803,00
II. Samorządowy zakład 

budżetowy
40.100,76

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

852 85232 2410 40.100,76

Dotacje przedmiotowe 250.000,00
I Samorządowy zakład 

budżetowy
250.000,00

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach

851
852

85154
85232

2650
2650

110.000,00
140.000,00

               
                 Razem 1.253.903,76



Załącznik nr 2
do uchwały  Nr VII/59/11

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.03.2011 roku

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na 2011 rok

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

Dotacje celowe 378.000

I Na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych
       245.000

1. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Byczynie 

754 75412 6230 245.000

II Na realizacje zadań określonych 
w ustawie o ochronie zabytków

 i opiece nad zabytkami

40.000

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Antoniego w Roszkowiach

921 92120 2720 5.000

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Augustyna w Kostowie, kościół filialny 

pw. Św. Jacka 
w Miechowej

921 92120 2720 5.000

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Nawiedzenia NMP w Łowkowicach, 

kościół pw. Św. Jana z Dukli
 w Dobiercicach

921 92120 2720 7.000

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Biskupicach

921 92120 2720 9.000

5. Parafia Ewangelicko-Augsburska w 
Wołczynie, kościół pw. Św.  Mikołaja 

w Byczynie

921 92120 2720 5.000

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Nawiedzenia N.M.P. w Polanowicach

921 92120 2720 5.000

7. Dwór w Biskupicach Andrzej Janik 921 92120 2720 2.000
8. Pałac w Gołkowicach Janusz Jasiński 921 92120 2720 2.000
III Na realizację zadań określonych 

w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie        93.000

1. Ludowy Klub Sportowy „Hetman 
Byczyna”

851 85154 2820 2.000

2. Stowarzyszenie Popierania Zaradności 
Życiowej i Pomocy Wzajemnej 

w Byczynie

851 85154 2820 4.000

3. Stowarzyszenie rozwoju wsi Ciecierzyc 851 85154 2820 2.000
4. Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi 

Kluczborskiej Św. Ojca Pio”
851 85195 2820 3.000

5. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Byczynie

926 92605 2820 5.000

6. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nasalach

926 92605 2820 1.100

7. Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
Byczyna

926 92605 2820 17.400



8. Stowarzyszenie Autoklub Terenowa 
Byczyna

926 92605 2820 3.000

9. Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły 
Sportowe”

926 92605 2820 34.000

10. Ludowy Klub Sportowy „Hetman 
Byczyna”

926 92605 2820 16.000

11. Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe 
„RYCERZ”

926 92605 2820 3.500
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