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      Plan Wykonanie % 

Dział Rozdział Nazwa zadania 
wydatków  

w zł w zł 
Wykona

nia 
    RAZEM  2.995.065,00 2.584.338,92 86,29 

600   Transport i łączność 19.000,00 15.959,25 84,00 

 60016 
Budowa drogi w Ciecierzynie (działka nr 356/1, 
468/1) 19.000,00 15.959,25 84,00 

754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 30.000,00 0,00 0,00 

 75412 

Dotacja dla OSP Roszkowice na zadanie 
"Dobudowa części garażowej do budynku 
remizy strażackiej i adaptacja pomieszczeń 
części istniejącej strażnicy 30.000,00 0,00 0,00 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 66.000,00 66.000,00 100,00 

 85410 

Zakup budynku internatu wraz z salą 
gimnastyczną oznaczonej jako działka  
nr 581/92 k.m. 3 obręb Polanowice 66.000,00 66.000,00 100,00 

900  
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1.356.985,00 1.309.433,65 96,50 

90001 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie 
gminy Byczyna, etap I - Kostów, Janówka, 
Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn 1.356.985,00 1.309.433,65 96,50 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 553.080,00 466.117,50 84,28 

 92109 
Budowa świetlicy wiejskiej w Chudobie 
(Fundusz sołecki) 7.700,00 7.595,08 98,64 

 92109 
Adaptacja budynku spichlerzowo-
magazynowego na świetlicę w Kochłowicach 3.000,00 2.500,00 83,33 

 92109 
Remont budynku świetlicy wiejskiej  
w Proślicach 15.000,00 15.000,00 100,00 

 92120 
Dokumentacja remontu dachu wraz z wieżą  
i elewacją zabytkowego ratusza 8.000,00 522,75 6,53 

 92120 
Renowacja zabytkowego obwarowania miasta  
wraz z renowacją zabytkowych wież 519.380,00 440.499,67 84,81 

926  Kultura fizyczna 970.000,00 726.828,52 74,93 

 92601 
Remont hali sportowej przy gimnazjum  
w Byczynie 790.000,00 707.487,52 89,56 

 92601 

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
socjalnym  
w Kostowie 20.000,00 0,00 0,00 

 92695 Orlik lekkoatletyczny przy PSP w Byczynie 160.000,00 19.341,00 12,09 
 
 
 
 
 
 



Dział 600 
Rozdział 60016 
Droga w Ciecierzynie (działka nr 356/1, 468/1) – w budżecie gminy oraz w funduszu 
sołeckim sołectwa Ciecierzyn w 2014 i 2015 roku zabezpieczone zostały środki  
na wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej w miejscowości 
Ciecierzyn (od kościoła do suszarni). Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach 
następnych. 
 
Dział 754 
Rozdział 75412 
Dotacja dla OSP Roszkowice na zadanie "Dobudowa części garażowej do budynku remizy 
strażackiej i adaptacja pomieszczeń części istniejącej strażnicy – Łączna kwota 
planowanej do przekazania dotacji, dla OSP Roszkowice, wynosiła 100.000,00 zł  
w tym w roku 2015 roku 30.000,00 zł i w roku 2016 - 70.000,00 zł. Porozumienie  
nie zostało podpisane. 
 
Dział 854 
Rozdział 85410 
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. Ostatnia rata w kwocie 198.000,00 zł zostanie zapłacona  
w 2016 roku. 
 
Dział 900 
Rozdział 90001 
Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - na potrzeby realizacji 
inwestycji złożono w 2014 roku wniosek o dofinansowanie oraz pożyczkę ze środków 
NFOŚiGW. Realizacja projektu miała na celu wybudowanie indywidualnych przyłączy do 
sieci kanalizacji sanitarnej powstałej w 2014 roku w Roszkowicach. Podstawą zawarcia 
umów było założenie, że wybudowanych zostanie 94 sztuk przyłączy o łącznej długości 
1.6 km. Ostatecznie w wyniku wykorzystania oszczędności po przetargowych 
wybudowano łącznie 104 przyłącza w tym 14 w Byczynie i 90 w Roszkowicach o łącznej 
długości 1,9 km. Założenia finansowe projektu nie zostały przekroczone. Projekt jest 
kontynuacją  założenia inwestycyjnego mającego na celu  zapewnienie jak największej 
liczbie zainteresowanych mieszkańców gminy, dostępu do ogólnospławnej sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
 
Dział 921 
Rozdział 92109 
Budowa świetlicy wiejskiej w Chudobie 
w budżecie funduszu sołeckiego sołectwa Ciecierzyn w 2015 roku zabezpieczone zostały 
środki na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej. Rzeczowa 
realizacja zadania nastąpi w latach następnych. 
 
Adaptacja budynku spichlerzowo-magazynowego na świetlicę w Kochłowicach -   
z budżetu gminy na  2015 rok zabezpieczone zostały środki na zakup map do celów 
projektowych. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach następnych. 
 
 
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Proślicach 
w budżecie funduszu sołeckiego sołectwa Proślice w 2015 roku zabezpieczone zostały 
środki na wykonanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy wiejskiej. Rzeczowa 
realizacja zadania nastąpi w latach następnych. 



Rozdział 92120 
Dokumentacja remontu dachu wraz z wieżą i elewacją zabytkowego ratusza -  
Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu zabytkowego 
ratusza. W 2015 roku zakupiono mapy do celów projektowych. Realizacja zadania 
planowana jest w latach następnych.  
 
Renowacja zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież –  
w 2013 roku zostały opracowane badania i ekspertyzy dotyczące obecnego stanu 
zabytkowego obwarowania miasta, zostały również podstemplowane i zabezpieczone 
mury przed dalszym zniszczeniem. W 2014 roku wykonano prace konserwatorskie (min.: 
odkażenie i oczyszczenie elewacji, usuniecie zniszczonych cegieł, wypełnienie pęknięć 
muru – wraz z założeniem prętów wzmacniających, spoinowanie itp.) części murów wraz 
z wieżą piaskową. W roku 2014 część zadania została dofinansowana z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200.000,00 zł. W roku 2015 zaplanowano 
kolejny etap prac związanych z renowacją obwarowania. W I połowie roku w drodze 
przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca, który wykonał zadanie mające 
na celu wzmocnienie podłoża gruntowego metodą iniekcji niskociśnieniowej fundamentu 
północno – zachodniego odcinka murów obronnych miasta Byczyny. Do zakresu 
przedmiotu zamówienia należało również wykonanie kompletu punktów pomiarowych – 
reperów, do późniejszej precyzyjnej obserwacji geodezyjnej przemieszczeń obiektu.  
W roku 2015 również otrzymaliśmy dofinansowanie z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w kwocie 200.000,00 zł. Dotacja została rozliczona i zatwierdzona przez 
ministerstwo. 
 
Dział 926 
Rozdział 92601 
Remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie –przeprowadzony zostanie remont 
hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie metodą wzmocnienia konstrukcji nośnej hali 
nakładkami LVL. W tym względzie podpisano ugodę sądową z pierwotnym wykonawcą 
hali sportowej. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonana zostanie wentylacja 
mechaniczna hali z odzyskiem ciepła oraz prace remontowe w gospodarczych 
pomieszczeniach obiektu. Całość inwestycji odbywa się pod ścisłym nadzorem zespołu 
projektowego wzmocnienia konstrukcji obiektu, instalacji wentylacji oraz nadzorem 
inwestorskim ze strony gminy. Zadanie zostanie zakończone w 2016 roku.  
 
Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Kostowie –  zadanie polega  
na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy budynku, w którym 
znajduje się PSP, PG oraz oddział przedszkolny w Kostowie. W roku 2014 została 
opracowana dokumentacja techniczna na budowę sali, a realizacja rzeczowa  miała być 
realizowana w latach kolejnych. Na dzień dzisiejszy zrezygnowano z tego zadania  
i nie ma go w WPF-ie. 
 
Rozdział 92695 
Orlik lekkoatletyczny przy PSP w Byczynie – w ramach programu Ministerstwa Sportu  
i Turystyki miało być realizowane zadanie pn.: budowa treningowego obiektu 
lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy PSP Byczyna. Wydatkowane 
środki w kwocie 19.341,00 zł dotyczą dokumentacji technicznej. Na dzień dzisiejszy 
zrezygnowano z tego zadania i nie ma go w WPF-ie. 
 


