
 
          Załącznik 10a 

 
      

  
Zadania inwestycyjne realizowane  

w roku budżetowym na 31.12.2015 roku    
      
      Plan Wykonanie % 

Dział Rozdział Nazwa zadania wydatków w zł 
wykona

nia 
      w zł     
    Razem 7.482.371,80 6.817.406,82 91,11 

010  Rolnictwo i łowiectwo 311.500,27 292.880,28 94,02 

 01042 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Pogorzałce - etap I 311.500,27 292.880,28 94,02 

600   Transport i łączność 3.161.005,88 3.076.383,38 71,60 

 60014 

Dotacja celowa dla Powiatu Kluczborskiego 
na "Remont drogi powiatowej Nr 13060 
Byczyna-granica województwa 
łódzkiego/Łubnice...") 200.000,00 200.000,00 100,00 

 60016 Droga w Gołkowicach 30.629,21 30.629,21 100,00 

 60016 

Przebudowa ulic: I etap ulica 400-lecia Bitwy 
pod Byczyną, Mickiewicza, Sadowa, 
Słowackiego, II etap ulica Kościuszki wraz z 
łącznikiem do Klonowej, III etap ulica 
Chrobrego, Klonowa 962.000,00 951.233,82 98,88 

 60016 Przebudowa drogi w Sarnowie 10.000,00 0,00 0,00 
 60016 Przebudowa drogi gminnej w Wojsławicach 20.000,00 20.000,00 100,00 

 60016 
Budowa drogi w Biskupicach (w tym Fundusz 
sołecki 10.000,00 zł) 19.000,00 16.764,90 88,24 

 60016 

Przebudowa drogi wewnętrznej w 
Jaśkowicach  
(w tym Fundusz sołecki 5.900,27 zł) 41.000,00 40.651,50 99,15 

 60016 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek  
(w tym Fundusz sołecki 5.000,00 zł) 29.000,00 2.453,85 8,46 

 60016 
Witacz Gminy Byczyna przy drodze 11  
w Kostowie 6.000,00 5.781,00 96,35 

 60017 Mój Rynek w Byczynie  1.843.376,67 1.808.869,10 98,13 
700  Gospodarka mieszkaniowa 17.300,00 16.664,00 96,32 

 70005 
Zakup pieca CO do budynku komunalnego  
w Jaśkowicach 56 9.300,00 9.300,00 100,00 

 70005 
Zakup pieca CO do budynku komunalnego  
w Jakubowicach 16A 8.000,00 7.364,00 92,05 

710  Działalność usługowa 120.000,00 31.988,04 26,66 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120.000,00 31.988,04 26,66 
750   Administracja publiczna 48.378,54 48.215,56 99,66 

 75023 Komputeryzacja Gminy 48.378,54 48.215,56 99,66 

754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 286.000,00 284.000,00 99,30 

 75412 
Specjalistyczna drabina mechaniczna SD 30 
dla OSP w Byczynie 14.000,00 14.000,00 100,00 

 75412 

Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP w Jakubowicach (w tym 
Fundusz sołecki 10.000,00 zł) 260.000,00 260.000,00 100,00 



 75412 Budowa remizy strażackiej w Kostowie 12.000,00 10.000,00 83,33 
801  Oświata i wychowanie 92.362,50 90.614,28 98,11 

 80130 
Zakup i montaż oprzyrządowania do Stacji 
Kontroli Pojazdów w Polanowicach 60.000,00 58.783,88 97,97 

 80148 

Zakup samochodu dla stołówki PSP  
w Byczynie(w tym budżet obywatelski 
5.000,00 zł) 19.862,50 19.862,50 100,00 

 80148 
Zakup kotła parowego dla stołówki przy 
Publicznym Przedszkolu w Byczynie 12.500,00 11.967,90 95,74 

852  Pomoc społeczna 57.000,00 36.500,00 64,03 

 85232 

Dotacja celowa dla CISPOL-u na wymianę 
pieca centralnego ogrzewania w budynku 
Polanowice 94 37.000,00 36.500,00 98,65 

 85295 

Dom Pobytu Dziennego dla ludzi starszych  
i osób niepełnosprawnych w Byczynie (budżet 
obywatelski) 20.000,00 0,00 0,00 

853  
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 2.859.929,95 2.684.330,58 93,86 

 85395 BIP Polanowice 2.859.929,95 2.684.330,58 93,86 

900  
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 346.894,66 166.174,74 47,90 

 90001 
Budowa przyłączy do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego wsi Roszkowice 173.894,66 141.131,89 81,16 

 90001 Rozbudowa oczyszczalni w Polanowicach 50.000,00 0,00 0,00 

 90002 
PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 118.000,00 20.042,85 16,98 

 90004 Zakup kosiarki (Fundusz sołecki) 5.000,00 5.000,00 100,00 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 131.500,00 79.228,56 60,25 

 92109 

Dotacja celowa dla instytucji kultury  
na wymianę utwardzenia placu przy Ośrodku 
Kultury 20.000,00 20.000,00 100,00 

 92109 Zakup lokalu w Sarnowie na świetlicę wiejską 44.000,00 42.046,70 95,56 

 92120 
Odbudowa zabytkowych schodów  
we wschodniej części Ratusza w Byczynie 20.000,00 0,00 0,00 

 92120 
Budowa systemu monitoringu w Rynku  
w Byczynie 20.000,00 0,00 0,00 

 92195 
Zakup sprzętu do siłowni w Byczynie (budżet 
obywatelski) 10.000,00 9.699,96 97,00 

 92195 
Zakup nowych urządzeń na plac zabaw  
w Byczynie (budżet obywatelski) 10.000,00 0,00 0,00 

 92195 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w 
miejscowości Gołkowice (Fundusz sołecki) 5.000,00 4.981,90 99,64 

 92195 
Zagospodarowanie stawu w Paruszowicach 
(Fundusz sołecki) 2.500,00 2.500,00 100,00 

926  Kultura fizyczna 50.500,00 10.427,40 20,65 

 92601 

Modernizacja amfiteatru wraz z utworzeniem 
boiska treningowego w Byczynie (budżet 
obywatelski) 43.000,00 2.927,40 6,81 

 92601 
Dokumentacja remontu szatni sportowej  
w Kochłowicach(Fundusz sołecki 5.000,00 zł) 7.500,00 7.500,00 100,00 

 
 
 
 
 



Dział 010 
Rozdział 01042 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce - etap I - w budżecie  
na 2015 rok zabezpieczono środki na wykonanie inwestycji, na przebudowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzałce. Dofinansowanie z Samorządu Województwa 
Opolskiego w kwocie 75.600,00 zł. Jest to droga wewnętrzna położona w południowej części 
gminy Byczyna, w bezpośrednim sąsiedztwie południowej granicy gminy Byczyna. 
Podstawową funkcją drogi jest zapewnienie dogodnego dojazdu do znajdujących się w jej 
sąsiedztwie gospodarstw rolnych (ilość: 4) oraz pół uprawnych (szczególnie tych 
znajdujących się w obszarze jej oddziaływania – w bezpośrednim sąsiedztwie drogi  
oraz na gruntach wsi Nasale.). Gmina podjęła się realizacji zadania z uwagi na zły stan 
techniczny (droga gruntowa) z licznymi nierównościami i wybojami uniemożliwiającymi 
swobodną, bezpieczną dogodną jazdę sprzętem rolniczymi i innymi pojazdami 
mechanicznymi. Realizacja inwestycji usprawni prace użytkowników gruntów rolnych, które 
znajdują się w sąsiedztwie budowanej drogi. Realizacja przedsięwzięcia usprawni 
użytkownikom wjazd  do gospodarstw rolnych i na grunty rolne. Realizacja inwestycji 
przyczyni się, także do poprawy odpływu wód opadowych, co pozwoli na poprawne 
korzystanie z drogi i jej utrzymanie. Nie bez znaczenia dla lokalnej społeczności pozostaje 
sprawne odprowadzenie wody opadowej poprzez odbudowanie rowów oraz wykonanie 
przepustów gdyż przez lata zaniedbań w kwestiach melioracji i utrzymania rowów 
przydrożnych woda opadowa powoduje lokalne zalania i podtopienia gospodarstw  
i pól uprawnych. Długość drogi 503,79 m. Zadanie zostało zrealizowane. 

 
Dział 600 
Rozdział 60014 
Dotacja celowa dla Powiatu Kluczborskiego na "Remont drogi powiatowej Nr 13060 Byczyna-
granica województwa łódzkiego/Łubnice" - w roku 2015 Gmina Byczyna przekazała dotację  
do Powiatu Kluczborskiego na przebudowę drogi powiatowej Byczyna – Łubnice, która 
została przeznaczona na mapy i dokumenty na przygotowanie dokumentacji projektowej. 
Starostwo złożyło wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi do Narodowego Planu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015. Zadanie zostało wykonane, dotacja rozliczona  
i przyjęta przez burmistrza. 
 
Rozdział 60016 
Droga w Gołkowicach - w roku 2014 Gmina Byczyna przejęła drogę od Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Opolu, na którą dostała dofinansowanie w kwocie 77.000,00 zł.  
W roku 2014 został zakupiony materiał na zrealizowanie inwestycji. Nawierzchnia drogi 
została wykonana z kostki betonowej. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w I kwartale 
2015 roku. 
 
Przebudowa ulic: I etap ulica 400-lecia Bitwy pod Byczyną, Mickiewicza, Sadowa, 
Słowackiego, II etap ulica Kościuszki wraz z łącznikiem do Klonowej, III etap ulica 
Chrobrego, Klonowa - w II półroczu 2013 roku została opracowana dokumentacja 
projektowa na przebudowę w/w ulic w Byczynie, a w roku 2014 rozpoczęto I etap zadania, 
który zakończył się w II połowie 2015 roku. 
 
Przebudowa drogi w Sarnowie - zadanie ma na celu przebudowę drogi gminnej  
w miejscowości Sarnów, nawierzchnia ma zostać zrobiona z kostki betonowej, jednak  
nie został wykonany podział geodezyjny, który ma zostać zrobiony w roku 2015.  
Zadanie nie zostało wykonane ze względu na nieuregulowane sprawy dotyczące 
rozgraniczenia gruntów. 
 
Przebudowa drogi gminnej w Wojsławicach - zadanie to przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników drogi, gdyż zostanie wykonana nowa nawierzchnia 
asfaltowa. W roku 2015 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej. Dokumentację wykonano. 
 



Budowa drogi w Biskupicach - zadanie to przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników drogi, gdyż zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa , jak 
również zostanie wykonane oświetlenie przy nowo wybudowanej drodze. W roku 2015 
zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 
Dokumentację wykonano. 
 
Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach - droga gminna ma być przebudowana,  
aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. W pierwszej kolejności założono wykonanie 
dokumentacji technicznej na to zadanie. Dokumentację wykonano. 
 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek -   
w roku 2015 sołectwo Nasale przekazało część funduszu sołeckiego na poczet zakupienia 
map do celów projektowych potrzebnych do przygotowania dokumentacji technicznej,  
a następnie w kolejnych latach wykonania drogi. W kolejnych latach nastąpi realizacja 
zadania. Zakupiono mapy do celów projektowych. 
 
Witacz Gminy Byczyna przy drodze 11 w Kostowie - witacz wykonano. 
 
Rozdział 60017 

Mój Rynek w Byczynie – zadanie polegało na modernizacji rynku w Byczynie w ramach 
rewitalizacji miasta Byczyna. Projekt realizowany jest w ramach działania „Podstawowe 
Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem 
projektu była aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich dla rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości i wyrównywania szans rozwojowych między miastem a obszarami 
wiejskimi oraz uatrakcyjnienie turystyczne miasta poprzez budowę targowiska w Rynku  
w Byczynie oraz parkingu pomiędzy ul. Okrężną a Placem Wolności. Rzeczowa realizacja 
inwestycji rozpoczęła się w lipcu 2014 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej 
dotyczącej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych operacji. Pozostali wykonawcy zadań 
w ramach operacji zostali wybrani w oparciu o regulamin zamówień publicznych Urzędu 
Miejskiego w Byczynie do 30 tys. euro. Prace w ramach pierwszego etapu obejmowały 
przede wszystkim wykonanie prac związanych z przebudową nawierzchni Rynku i parkingu 
pomiędzy ul. Wolności i okrężną w Byczynie oraz wykonaniem prac dotyczących 
infrastruktury technicznej służących mieszkańcom Rynku oraz użytkownikom targowiska: 
przyłączy wody, przyłączy prądu, przyłączy kanalizacji deszczowej. W związku z tym  
i z prowadzeniem prac w obszarze zabytkowym prowadzone były nadzory i badania 
archeologiczne. W wyniku prowadzonych badań i nadzorów (szczególnie przy pracach na 
parkingu oraz w zachodniej części rynku) ujawniono obiekty zabytkowe, które uniemożliwiły 
wykonanie prac zgodnie z  zakładanym harmonogramem robót. Konieczna była eksploracja 
szczątek ludzkich na terenie parkingu oraz badania obiektu  ujawnionego na rynku. Wówczas 
wykonywano prace w częściach Rynku nie objętych badaniami archeologicznymi. 28.11.2014 
r. w zakresie wykonanych w tym zakresie prac złożono wniosek o płatność pośrednią.  
W następnym okresie rozliczeniowym prowadzono pozostałą do wykonania część robót 
budowlanych. Nie prowadzono już wówczas ratunkowych badań eksploracyjnych na terenie 
realizacji operacji. W ramach tego etapu wykonano m.in. przebudowano nieckę przy 
Ratuszu, dokończono przebudowę nawierzchni, wykonano i zamontowano elementy małej 
architektury i targowiska stałego,  renowację kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz 
dokończono prace związane z zaopatrzeniem stoisk targowych w prąd elektryczny. Całość 
prac odebrano w dniu 5 lutego 2015 r. 
 
Dział 700 
Rozdział 70005 
Zakup pieca CO do budynku komunalnego w Jaśkowicach 56  i w Jakubowicach 16A–  
w związku z awarią starych pieców w budynkach komunalnych należących do Gminy 
Byczyna konieczny był zakup nowych pieców i ich wymiana. 
 
 
 
 
 



Dział 710 
Rozdział 71004 
Plany zagospodarowania przestrzennego – w roku 2014 zostało zlecone wykonanie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla ww. działania jednak ze względu na duże 
zainteresowanie zadaniem będzie możliwe dalsze wnoszenie uwag do planu 
zagospodarowania przestrzennego i dlatego termin ukończenia wykonania planu został 
przesunięty na 2015 rok. Zadanie częściowo wykonano, a całe rozliczenie nastąpi  
w 2016 roku. 
 
Dział 750 
Rozdział 75023 
Komputeryzacja gminy - zadanie to związane jest z zakupem sprzętu komputerowego  
i oprogramowania 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.  
 
Dział 754 
Rozdział 75412 
Specjalistyczna drabina mechaniczna SD 30 dla OSP w Byczynie – w miesiącu czerwcu tego 
roku zakupiona została drabina 30 metrowa dla OSP w Byczynie , która usprawni pracę 
strażaków i zapewni zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców Gminy Byczyna. 
 
Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jakubowicach - w 2015 roku 
Gmina Byczyna podpisała porozumienie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jakubowicach 
dotyczące przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. 
Środki pieniężne przekazano dla OSP w II połowie 2015 roku w łącznej kwocie 260.000,00 zł 
w tym z funduszu sołeckiego wsi Jakubowice 10.000,00 zł. Dotacja została rozliczona,  
a rozliczenie zostało zatwierdzone przez burmistrza. 
 
Budowa remizy strażackiej w Kostowie 
W roku 2015 wykonano projekt na budowę remizy strażackiej w Kostowie. 
 
Dział 801 
Rozdział 80148 
Zakup samochodu dla stołówki PSP w Byczynie -  w I półroczu 2015 roku zakupiono 
samochód dla stołówki przy PSP Byczyna, który rozwozi ciepłe posiłki dla pozostałych 
placówek oświatowych na terenie gminy Byczyna. Środki na ten cel zaplanowane były  
w budżecie Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz w Budżecie Obywatelskim. 

Zakup kotła parowego dla stołówki przy Publicznym Przedszkolu w Byczynie – w związku  
z licznymi zgłoszeniami szefa kuchni w PP w Byczynie o awarii kotła trójnika, w którym pod 
wysokim ciśnieniem przygotowywane są posiłki przez cały rok szkolny dla oddziałów 
Publicznego Przedszkola w Byczynie, oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych 
w Biskupicach, Roszkowicach i Kostowie oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mysia 
Wieża” nie będzie możliwe dalsze używanie tego kotła. W związku z powyższym zakupiono 
nowy kocioł w II półroczu 2015 roku.  
 
Dział 852 
Rozdział 85232 
Dotacja celowa dla CISPOL-u na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku 
Polanowice 94 - w związku z awarią starego pieca w budynku Centrum Integracji Społecznej  
w Polanowicach należącym do Gminy Byczyna konieczny był zakup nowego pieca. Dotację 
rozliczono i zwrócono do budżetu kwotę 500,00 zł. 
 
Dom Pobytu Dziennego dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w Byczynie - zadanie  
to mało na celu utworzenie Domu Pobytu Dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
W związku z tym, że okazało się, że nieruchomość, którą mieli na myśli mieszkańcy, nie jest 
gminna, zrezygnowano z zadania. 

 



Rozdział 85395 
Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości – „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości  
w Polanowicach” zostanie zbudowany w miejscu starych pomieszczeń po byłym 
gospodarstwie rolnym w Polanowicach. Będzie to drugi Inkubator Przedsiębiorczości  
w województwie Opolskim zlokalizowany na terenie wiejskim natomiast pierwszy o tak dużej 
powierzchni użytkowej liczącej prawie 3200m². 17 września 2012r. Gmina Byczyna podpisała 
umowę o dofinansowanie Projektu w formie refundacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w oparciu o Oś priorytetową 
01.00.00 – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, Działanie 01.01.01 – Wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu. Okres realizacji Projektu ustalono na: Rozpoczęcie realizacji: 
01.01.2013 r., zakończenie rzeczowe realizacji: 30.08.2015 r., zakończenie finansowe 
realizacji: 07.09.2015 r. Pomysł utworzenia „Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  
w Polanowicach”  jako instrumentu wsparcia powstawania i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw narodził się w 2010r., ponieważ Gmina Byczyna jest to gmina wiejska,  
na terenie której znajdują się przede wszystkim gospodarstwa rolne z kilkoma średnimi 
przedsiębiorstwami usługowo – produkcyjnymi. W związku z taką specyfiką utworzenie 
„Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach” może pozytywnie wpłynąć  
na poziom aktywizacji zawodowej mieszkańców i zmniejszenie bezrobocia. Ponadto będzie 
narzędziem mikroklimatu aktywności przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Pierwotnym 
założeniem projektu był remont i zaadoptowanie 6 budynków znajdujących  
się na popegeerowskim terenie w miejscowości Polanowice. Niestety w wyniku przedłożonej 
przez Wykonawcę inwestycji ekspertyzy technicznej, pięć obiektów nie nadawało  
się do remontu ze względu na zaawansowany procent dewaluacji konstrukcyjno – 
technicznej dlatego na w/w działce powstaną odbudowane obiekty o współczynnikach  
i powierzchni użytkowej odpowiadającej zamówieniu oraz zgodnej z Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym, jednak z lekkich konstrukcji stalowych. W powyższych halach 
planuje się utworzenie pomieszczeń magazynowo – produkcyjnych, pomieszczeń biurowych 
oraz  sali konferencyjnej.  Budynek nr 6 po byłym cielętniku zostanie wyremontowany  
i zaadaptowany na zakład przetwórstwa owocowo – warzywnego. Przebudowie zostanie 
również poddana infrastruktura dojazdowa, zostaną utworzone drogi dojazdowe do hal, 
parkingi dla samochodów ciężarowych, osobowych i ciągników. Zmodernizowane zostanie 
również oświetlenie placu i parkingów. W wybudowanych halach magazynowo – 
produkcyjnych zostaną utworzone pomieszczenia socjalne z zapleczem sanitarnym, 
wyposażone w niezbędny sprzęt dostępne dla pracowników firm inkubowanych. W ramach 
zadania zostanie utworzone biuro Inkubatora wyposażone w sprzęt komputerowy,  
z dostępem do Internetu. Firmy umieszczone w Inkubatorze będą miały nieodpłatny dostęp 
do usług Inkubatora w szczególności konsultacji prawniczo – księgowych, jak również 
korzystania z sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem. Do dyspozycji firm inkubowanych 
pozostanie również wspomniane zaplecze socjalne a także promocja firmy na stronie 
internetowej Inkubatora. Gmina Byczyna planuje, iż w wyniku realizacji projektu docelowo 
ulokowanych w Inkubatorze do końca 2016r. zostanie 18 podmiotów. Realizację inwestycji 
rozpoczęto dnia 06.12.2012 roku, poprzez umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu 
publicznym (usługi) dotyczącego wyboru inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji 
adaptacja budynków magazynowo -  produkcyjnych , oraz budynków gospodarczych,  
na instytucje otoczenia biznesu – Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach  
w formule zaprojektuj wybuduj. W wyniku ww. ogłoszenia do przetargu przystąpiło siedmiu 
Wykonawców, natomiast w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji 
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o. z Opola na kwotę 31 734,00 PLN,  
z którym zawarto umowę w dniu 13.02.2013 roku. Kolejnym etapem postępu rzeczowego 
realizacji projektu było umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu publicznym dnia 10.05.2013 
roku dot. robót budowlanych związanych z budową Byczyńskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Polanowicach. W związku z umieszczonym ogłoszeniem do przetargu 
przystąpiło dwóch Wykonawców z których dzięki złożonej najkorzystniejszej oferty wybrano 
(kryterium wyboru 100% cena) Wykonawcę P.U.H. „KOZDRA” Jan Kozdra na łączną kwotę  
2 680 000,00 PLN, z którym umowę zawarto dnia 19 czerwca 2013r. W I półroczu trwały 
prace związane z przebudową  obiektu tzw. „cielętnika” (tj. wymiana okien, wymiana 
pokrycia dachowego, montaż rynien i instalacji odgromowej oraz częściową realizację prac 
tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynku), dokonano rozbiórki 5 popegeerowskich 



obiektów wraz z utylizacją azbestu, wykonano roboty ziemne pod posadowienie konstrukcji 
stalowych, postawiono konstrukcję stalowe trzech obiektów oraz rozpoczęto zadaszenie 
jednej z konstrukcji. Ponadto w ramach projektu dokonano zakupu sprzętu biurowego 
 na potrzeby działalności Inkubatora oraz mebli. 
Na 31.12.2015 roku wydatkowano łącznie kwotę 2.684.330,58 zł. 
 
Dział 900 
Rozdział 90001 
Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice 
W 2015 roku zakończono realizację zadania. 
 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Polanowicach – w roku 2015 zrezygnowano z realizacji 
zadania. 
 
Rozdział 90002 
PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Gmina Byczyna jest zobligowana 
przepisami prawa do utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną  gminą lub gminami. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w gminie Byczyna (zwanego dalej Punktem). Planowane 
przedsięwzięcie stanowić będzie punkt zbiórki odpadów w tym złomu.  Zadanie polegać 
będzie na budowie punktu, na terenie, którego od mieszkańców gminy zbierane 
i magazynowane będą odpady komunalne pochodzące przede wszystkim z gospodarstw 
domowych. Punkt będzie zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącej zabudowy Centrum 
Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach. W ramach inwestycji dokonana zostanie 
zmiana sposobu użytkowania dwóch obiektów budowlanych. Pozostałe obiekty na terenie 
nieruchomości będą wykorzystywane w sposób dotychczasowy. W 2015 roku przygotowano 
dokumentację techniczną, pełna realizacja nastąpi w 2016 roku. 

Rozdział 90004 
Zakup kosiarki (wieś Nasale) – mieszkańcy sołectwa zaplanowali w funduszu sołeckim 
sołectwa Nasale w 2015 roku zakup kosiarki (traktorka) z uwagi na to, iż powierzchnia 
terenów zielonych w sołectwie przekracza 1,5 ha. Mieszkańcy wsi Nasale bardzo dbają  
o utrzymanie porządku i estetyczny wygląd terenów zielonych sołectwa, dlatego też tereny 
te są systematycznie wykaszane. Kosiarka została zakupiona w I półroczu 20105 roku.  
 
Dział 921 
Rozdział 92109 
Dotacja celowa dla instytucji kultury na wymianę utwardzenia placu przy Ośrodku Kultury –  
w miesiącu czerwcu tego roku została przekazana dotacja dla Ośrodka Kultury w Byczynie  
na wymianę nawierzchni betonowej przed budynkiem Ośrodka Kultury w Byczynie  
oraz na utworzenie placu miejsc postojowych dla trzech samochodów osobowych. Zadanie  
to zostało wykonane w czerwcu tego roku. Dotacja rozliczona. 
 
Zakup lokalu w Sarnowie na świetlicę wiejską - z inicjatywy mieszkańców wsi zakupiono 
lokal na świetlicę wiejską. 
 
Rozdział 92120 
Odbudowa zabytkowych schodów we wschodniej części Ratusza w Byczynie – ze względu  
na fakt, że schody są częścią ratusza, wpisanego do rejestru zabytków, aby rozpocząć 
inwestycję musimy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 
Budowa systemu monitoringu w Rynku w Byczynie – zadania nie wykonano. 
 
Rozdział 92195 
Zakup sprzętu do siłowni w Byczynie - zadanie to miało na celu doposażenie w nowe sprzęty 
istniejącej już siłowni na terenie miasta Byczyna. W miesiącu marcu zakupiono: Bieżnię 
Marathon 7.0, 2 sztuki Orbitrek (trenażer) SF1020 Antares, Platformę Wibracyjną masażer 
PRO 2660, 2 sztuki Rower Treningowy Orion SF1180.  
 



Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Byczynie - nie zakupiono nowych zabawek na plac 
zabaw, ale z innych środków w budżecie dokonano naprawy zabawek i odmalowano 
ogrodzenie. 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołkowice – kwota przeznaczona 
na ten cel w funduszu sołecki na 2015 roku przeznaczona została na zakup materiałów  
i wyposażenia, które stanowić będą doposażenie terenu rekreacyjnego w sprzęt, tym samym 
zwiększając jego atrakcyjność sportowo – turystyczną sołectwa Gołkowice oraz zachęcić 
mieszkańców do aktywnego spędzania czasu w tym miejscu. 
 
Zagospodarowanie stawu w Paruszowicach – mieszkańcy sołectwa Paruszowice,  
aby w przyszłości wykonać inwestycję dotyczącą zagospodarowania stawu w Paruszowicach  
w pierwszej kolejności założyli wykonanie dokumentacji technicznej i na ten cel zabezpieczyli 
środki w funduszu sołeckim w roku 2015. 
 
Dział 926 
Rozdział 92601 
Modernizacja amfiteatru wraz z utworzeniem boiska treningowego w Byczynie - zadanie 
będzie polegało na remoncie amfiteatru oraz ławek na Stadionie Miejskim im. Kazimierz 
Górskiego oraz remoncie placu przy stadionie i przekształcenie go na boisko treningowe.  
W roku 2015 środki zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakupiono 
mapy do celów projektowych. 

Dokumentacja remontu szatni sportowej w Kochłowicach - na wniosek mieszkańców 
sporządzono dokumentację. Z Funduszu sołeckiego wydatkowano 5.000,00 zł, a z budżetu 
gminy 2.500,00 zł. 
 


