
      Załącznik nr  9 
      

  

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 
 na 31.12.2014 roku    

      
      

      Plan Wykonanie % 

Dział Rozdział Nazwa zadania wydatków w zł 
wyko 
nania 

      w zł     

    Razem 6.098.619,82 4.037.668,98 66,21 

010  Rolnictwo i łowiectwo 16.000,00 11.476,00 71,73 

 01010 Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice 16.000,00 11.476,00 71,73 

600  Transport i łączność 2.654.171,43 1.983.234,67 74,72 

 60016 Droga w Ciecierzynie 10.000,00 602,70 6,03 

 60016 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzałce 20.000,00 19.000,00 95,00 

 60016 Parking i zaplecze towarzyszące grodowi w Biskupicach 2.000,00 0,00 0,00 

 60016 Przebudowa drogi w Sarnowie 10.000,00 0,00 0,00 

 60017 Mój Rynek w Byczynie 2.612.171,43 1.963.631,97 75,17 

710  Działalność usługowa 160.000,00 147.835,08 92,40 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 160.000,00 147.835,08 92,40 

801   Oświata i wychowanie  20.000,00 20.000,00 100,00 
  80130 Powiat Kluczborski – zakup warsztatów szkolnych w Polanowicach 20.000,00 20.000,00 100,00 

853  Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 900.804,05 2.808,10 0,31 
 85395 Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości 900.804,05 2.808,10 0,31 

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

  85410 
Powiat Kluczborski – 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 393.835,00 49,20 0,01 

 90001 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I, 
Kostów, Janówka, Jakubowie, Miechowa, Ciecierzyn 389.835,00 49,20 0,01 

 90015 Uzupełnienie oświetlenia Biskupice do przejazdu 4.000,00 0,00 0,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000.000,00 929.106,59 92,91 

 92120 
Renowacja zabytkowego obwarowania miasta  
wraz z renowacją zabytkowych wież 1.000.000,00 929.106,59 92,91 

926  Kultura fizyczna 887.809,34 877.159,34 98,80 

 92601 Remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie 66.000,00 55.350,00 83,86 

 92601 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Kostowie 18.450,00 18.450,00 100,00 

 92601 
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy "Starym Parku"  
w Byczynie 803.359,34 803.359,34 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dział 010 
Rozdział 01010 
Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice – 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. W roku 2014 środki wydano na mapę  
do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. 
 
Dział 600 
Rozdział 60016 
Droga w Ciecierzynie (działka nr 356/1, 468/1) – mieszkańcy sołectwa Ciecierzyn w budżecie 
na 2014 rok w funduszu sołeckim zabezpieczyli środki na wykonanie dokumentacji 
technicznej na remont drogi gminnej w miejscowości Ciecierzyn (od Kościoła do Suszarni). 
Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach następnych. W roku 2014 środki wydano  
na mapę do celów projektowych. 
 
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzałce - w budżecie na 2014 rok 
zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzałce. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi  
w latach następnych. 
 
Parking i zaplecze towarzyszące grodowi okres realizacji 2014 – 2020 - w roku 2013 
nastąpiło bezpłatne przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa  
na przygotowanie zaplecza technicznego przy grodzie, między innymi parkingu, 
towarzyszące grodowi. Rzeczowa realizacja zadania została przewidziana na lata 2014 -2020.  
 
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.  
 
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. W wyniku 
realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: 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. Na realizację projektu zostało pozyskane dofinansowanie w kwocie 772.467,00 zł. 
W roku 2014 została zakończona rzeczowa realizacja zadania a w I kwartale 2015 roku 
zostanie zapłacona faktura końcowa. 
 
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. 



Dział 801 
Rozdział 80130 
Powiat Kluczborski – zakup warsztatów szkolnych w Polanowicach – 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. 
Okres spłaty skrócono do roku 2014. 
 
Rozdział 85395 
Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości – okres realizacji 2011 – 2015 - 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. Inkubowanych będzie 
docelowo 18 firm. Zadanie planowane jest na lata 2011 – 2015, projekt jest przewidziany  
do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Rzeczową realizację zadania przewidziano 
na rok 2013 i 2015. Kwota dofinansowania to 1.958.929,95 zł.  Zadanie zostanie zakończone 
do końca czerwca 2015 roku. 
 
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. 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.  
 
Dział 900 
Rozdział 90001 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I, Kostów, Janówka, 
Jakubowice, Miechowa – 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, 
Jakubowicach i Miechowej z pomocą środków finansowych z NFOŚiGW. W roku 2014 
podpisywane były umowy notarialne dotyczące budowy takich oczyszczalni na posesjach 
prywatnych. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na rok 2015.  
 
Rozdział 90015 
Uzupełnienie oświetlenia Biskupice do przejazdu – zadanie to zostało wpisane do budżetu 
 na rok 2015 jako Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupicach  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym oświetlenie do przejazdu kolejowego – 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. 
 
Dział 921 
Rozdział 92120 
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 pierwszym półroczu 2014 roku w drodze przetargu 
nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, który wykona 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 roku 2015 planowany jest kolejny etap prac związanych  
z renowacją obwarowania.  
 
Dział 926 
Rozdział 92601 
Remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie –przeprowadzony zostanie remont hali 
sportowej przy gimnazjum w Byczynie metodą „włókien węglowych”. W pierwszym 
półroczu tego roku został opracowany projekt budowlany na realizację zadania. Rzeczowa 
realizacja zadania przewidziana jest na rok 2015.  
 
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  realizowana będzie w latach 
kolejnych.  
 
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 był w ramach działania  
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013  
oś IV Leader, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Zadanie polegało na budowie kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie, który wpłynie na poprawę jakości 
życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy oraz wzrost 
atrakcyjności sportowej i turystycznej. W wyniku realizacji inwestycji powstały: dwu-
boiskowy kort tenisowy, plac do gry w tenisa stołowego, „skate park”, utwardzone zostały 
ścieżki w całym kompleksie, postawiono dwa stoły do gry w szachy oraz ogrodzono  
i odmulono mały i duży staw. Zadanie zostało zakończone w marcu 2014 roku. 
 
 
 
 
 


