
 
          Załącznik 9a 

 

  

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 
budżetowym na 31.12.2014 roku    

      
      
      Plan Wykonanie % 

Dział Rozdział Nazwa zadania wydatków w zł wykonania 

      w zł     

    Razem 2.150.849,37 2.000.756,80 93,02 

010  Rolnictwo i łowiectwo 120.000,00 106.780,01 88,98 

 01042 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janówce 110.000,00 99.780,01 90,71 

 01095 Uzbrojenie działek przy ul. Borkowskiej w Byczynie 10.000,00 7.000,00 70,00 

600   Transport i łączność 196.000,00 194.710,00 99,34 
 60014 Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na drogę Byczyna-Bruny 100.000,00 100.000,00 100,00 

 60016 Przebudowa drogi w Gołkowicach 95.000,00 94.710,00 99,69 

 60016 
Utwardzenie placu i parking przy Ośrodku Zdrowia  
w Byczynie 1.000,00 0,00 0,00 

750   Administracja publiczna 48.000,00 46.725,98 97,35 
 75023 Komputeryzacja Gminy 48.000,00 46.725,98 97,35 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00 20.000,00 100,00 
 75412 Dotacja na zakup pieca CO dla OSP w Byczynie 20.000,00 20.000,00 100,00 

801  Oświata i wychowanie 709.418,00 706.540,41 99,59 

 80101 
Przystosowanie szkoły PSP w Biskupicach na potrzeby 
uczniów niepełnosprawnych 77.118,00 76.959,86 99,80 

 80101 Termomodernizacja budynku PSP w Roszkowicach 460.000,00 458.870,55 99,75 

 80101 Monitoring zewnętrzny dla PSP w Roszkowicach 4.300,00 4.230,00 98,37 

 80104 
Roboty budowlane i instalacyjne związane z przystosowaniem 
budynku PP w Byczynie do wymogów p.poż. 168.000,00 166.480,00 99,10 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 177.070,00 175.243,00 98,97 
 85334 Projekt Polanowice 177.070,00 175.243,00 98,97 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 842.391,39 716.403,83 85,04 

 90001 
Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
wsi Roszkowice 796.181,39 670.733,83 84,24 

 90015 Modernizacja i zakup lamp w technologii LED 33.210,00 33.210,00 100,00 

 90015 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Paruszowiccah 13.000,00 12.460,00 95,85 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37.969,98 34.353,57 90,48 
 92195 Zagospodarowanie terenu Rekreacyjnego we wsi Miechowa 13.969,98 13.960,00 99,93 

 92195 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gołkowicach 11.000,00 10.906,13 99,15 

 92195 
Budowa Rodzinnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
Kochłowice-Biskupice 2.000,00 1.492,52 74,63 

 92195 Rodzinne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Chudobie 1.000,00 0,00 0,00 

 92195 Budowa altany w Jakubowicach 8.000,00 7.994,92 99,94 

 92195 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sąsiedztwie 
obelisku poświęconego żołnierzom radzieckim poległym 
podczas II wojny światowej 2.000,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 



 
Dział 010 
Rozdział 01042 
Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w sołectwie Janówka  - 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 pierwszym półroczu tego roku 
wyłoniono w drodze przetargu  nieograniczonego wykonawcę zadania. Inwestycji została 
zakończona w III trzecim kwartale 2014 roku, w jej wyniku powstała droga o nawierzchni 
bitumicznej o długości 267 metrów, 4 metry szerokiej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie  
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego w wysokości 
47.663,38 zł. 
 
Rozdział 01095 
Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Borkowskiej w Byczynie – gmina Byczyna planuje 
uzbrojenie trzynastu działek budowlanych na ulicy Borkowskiej. Chce je wyposażyć w sieć 
wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową. W roku 2014 środki zostały przeznaczone  
na wykonanie dokumentacji technicznej.   
 
Dział 600 
Rozdział 60014 
Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego-Droga Powiatowa Byczyna-Bruny – w roku 2014 Gmina 
Byczyna przekazała dotacje do Powiatu Kluczborskiego na przebudowę drogi powiatowej 
Byczyna – Bruny, która zostanie przeznaczona na mapy i dokumenty  
na przygotowanie dokumentacji projektowej. Starostwo złoży wniosek o dofinansowanie  
na przebudowę drogi do Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015.  
 
Rozdział 60016 
Przebudowa drogi 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 zostanie 
zrobiona z kostki betonowej. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w I kwartale 2015 roku. 
 
Utwardzenie placu i parking przy Ośrodku Zdrowia w Byczynie – zadanie ma na celu 
utwardzenie placu i wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Byczynie. Zadanie zostanie 
zrealizowane w latach późniejszych. 
 
Dział 750 
Rozdział 75023 
Komputeryzacja gminy - zadanie to związane jest z zakupem sprzętu komputerowego  
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie. 
 
Dział 754 
Rozdział 75412 
Zakup pieca CO dla OSP w Byczynie – w związku tym, iż stary piec znajdujący się w jednostce 
OSP w Byczynie uległ korozji i został zlikwidowany, w drugim półroczu 2014 roku został 
zakupiony nowy piec gazowy. Gmina dofinansowała zakup pieca dotacją w kwocie 20.000,00 zł. 
 
 
 
 
 



Dział 801 
Rozdział 80101 
Przystosowanie szkoły PSP w Biskupicach na potrzeby uczniów niepełnosprawnych – w miesiącu 
lipcu został przeprowadzony remont sanitariatów w PSP w Biskupicach, dotyczył on remontu 
WC chłopców na parterze i remont WC dla dziewcząt na I piętrze. Został również 
przeprowadzony remont instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Toaleta na parterze 
została przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.  
 
Termomodernizacja budynku PSP w Roszkowicach – zadanie objęło termomodernizację 
budynku Szkoły Podstawowej w Roszkowicach wraz z wymianą pokrycia dachowego. 
Termomodernizacja obejmowała min. odbicie i uzupełnienie tynków, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i ościeży, obróbki blacharskie i parapety, ocieplenie 
dachu. Remont przeprowadzony został  w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2014 roku. 
 
Monitoring zewnętrzny dla PSP Roszkowice – w miesiącu czerwcu tego roku został założony 
monitoring zewnętrzny (5 kamer, rejestrator) służy on poprawie bezpieczeństwa uczniów 
przebywających na dziedzińcu szkoły oraz ochronie mienia należącego do PSP Roszkowice. 
 
Roboty Budowlane i instalacyjne związane z przystosowaniem budynku Publicznego 
Przedszkola do wymogów p.poż. – remont miał za zadanie dostosowanie budynku Przedszkola 
do wymogów p.poż. W miesiącu czerwcu został wykonany projekt instalacji wod – kan., 
hydrantowej, elektrycznej, sygnalizacji pożarowej i przyłącza wodnego dla PP w Byczynie, 
faktura za projekt została zapłacona w miesiącu lipcu. Remont przedszkola wykonano w  lipcu  
i sierpniu 2014 roku.  
 
Dział 853 
Rozdział 85334 
Projekt Polanowice – w lipcu 2013 roku zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Opolskim 
na dotację w kwocie 2.211.930,00 zł, która została przeznaczona na zakup, remont  
i adaptację nieruchomości zabudowanej pałacem w Polanowicach na 14 mieszkań  
dla 14 rodzin czteroosobowych polskiego pochodzenia w ramach procedury repatriacyjnej  
oraz na zakup wyposażenia do tych mieszkań, w tym mebli. Zadanie to zostało  zrealizowane  
w I półroczu 2014 roku. 
 
Dział 900 
Rozdział 90001 
Budowa przyłączy do zbiorowego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice - inwestycja 
dotyczy wykonania przyłączy nieruchomości położonych w Roszkowicach wzdłuż wykonanej  
ze środków UE głównej sieci kanalizacji sanitarnej tej miejscowości. Na potrzeby realizacji 
inwestycji złożono w 2014 roku wniosek o dofinansowanie oraz pożyczkę ze środków 
NFOŚiGW. Opracowana została dokumentacja techniczna dla przyłączy i w pierwszym półroczu 
tego roku został w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony wykonawca zadania. 
Inwestycja została wykonana w II półroczu 2014 roku w ramach inwestycji wykonano 94 sztuki 
przyłączy kanalizacyjnych. 
 
Rozdział 90015 
Modernizacja i zakup opraw lamp ulicznych w technologii LED – w wyniku realizacji zadania 
zostały wymienione oprawy latarni ulicznych w obrębie murów obronnych miasta Byczyna  
w ilości 26 sztuk i 15 sztuk przy rondzie. Oprawy te zakupiono w technologii LED, które 
pozwolą na uzyskanie oszczędności na kosztach energii elektrycznej. Zadanie to wykonano  
w roku 2013, natomiast w 2014 roku została uregulowana ostatnia płatność za wykonaną 
inwestycję.   



 
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Paruszowicach – w ramach zadania uzupełniono 
oświetlenie uliczne przy drodze gminnej – publicznej o trzy punkty oświetleniowe (trzy lampy 
uliczne). Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników 
drogi. 
 
Dział 921 
Rozdział 92195 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Miechowa – w ramach tej inwestycji powstał  
w sołectwie Miechowa drewniany „Biesiadnik”, który służyć będzie do organizowania imprez 
kulturalno – oświatowych oraz do spotkań mieszkańców wsi. Sołectwo Miechowa przekazywało 
na ten cel w latach 2013 – 2014 część funduszu sołeckiego.  
 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołkowice – w roku 2012 sołectwo 
Gołkowice przekazało część funduszu sołeckiego na poczet ogrodzenia terenu rekreacyjnego  
we wsi Gołkowice. W roku 2014 część  funduszu sołeckiego oraz środki z budżetu Gminu 
Byczyna zostały przeznaczone na wybudowanie wiaty drewnianej z pokryciem  
z blacho-dachówki, zakupiona i zamontowana została również brama i dwie furtki, wykonano 
grill i zasadzono krzewy. 
 
Budowa Rodzinnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Kochłowice-Biskupice - poprzez 
inwestycje zostanie stworzona baza rekreacyjna dla mieszkańców sołectw Kochłowice - 
Biskupice, budowa centrum wpłynie na poprawę jakości życia na obszarze wiejskim poprzez 
zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectw oraz wzrost atrakcyjności sportowej i turystycznej 
miejscowości. Przyczyni się również do czynnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców 
Biskupic i Kochłowic. W 2014 roku zostało naprawione oraz uzupełnione ogrodzenie stawu 
rybnego. 
 
Rodzinne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Chudobie – gmina Byczyna stara  
się o bezpłatne przejęcie działek od Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa na stworzenie  
w sołectwie Chudoba rodzinnego centrum kultury , sportu i rekreacji służącego integracji 
mieszkańcom sołectwa.  
 
Budowa altany w Jakubowicach - sołectwo Jakubowice przekazało część funduszu sołeckiego  
z 2014 roku na budowę altany , która służyć będzie mieszkańcom sołectwa jako miejsce 
integracji.  Mieszkańcy na realizację zadania pozyskali środki od sponsorów, jak również prace 
przy budowie altany wykonywane były w formie wolontariatu. 
 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sąsiedztwie obelisku poświęconego żołnierzom 
radzieckim poległym podczas II wojny światowej w Byczynie okres realizacji okres realizacji  – 
uczniowie szkoły ZSGL i Z w Polanowicach w ramach zajęć przeprowadzili wywiad  
z mieszkańcami Byczyny na temat zagospodarowania terenu w parku obok poczty i obelisku 
poświęconemu żołnierzom radzieckim. Poprzez zebrane informacje uczniowie przygotowali 
projekt zmian, który został przekazany Burmistrzowi. W roku 2014 planowano przebudowę 
skwerku przy poczcie wraz z utworzeniem miejsc parkingowych na potrzeby Publicznego 
Przedszkola w Byczynie, jednak prace przełożone zostały na lata późniejsze.    
 
 
 
 
 
 


