
UCHWAŁA NR XLIV/373/14
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Byczynie uchwala co następuje: 

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok 
( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 roku, poz. 2911). 

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych 
o kwotę 155.433,32 zł. 

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 155.433,32 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 95.049,08 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 82.169,90 zł
Dochody bieżące 82.169,90 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 

82.169,90 zł

  
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 12.879,18 zł
Dochody bieżące 12.879,18 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 

10.947,28 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 

1.931,90 zł

  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 127,24 zł
Rozdział 85395 Pozostala działalność 127,24 zł
Dochody bieżące 127,24 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 

127,24 zł

  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.257,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60.257,00 zł
Dochody bieżące 60.257,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 60.257,00 zł
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 roku o kwotę 155.433,32 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 95.049,08 zł
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Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 82.169,90 zł
Wydatki bieżące 82.169,90 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 

82.169,90 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.902,09 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.267,81 zł
  
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 12.879,18 zł
Wydatki bieżące 12.879,18 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ktorych mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego 

12.879,18 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.879,18 zł
  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 127,24 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 127,24 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ktorych mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego 

127,24 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 127,24 zł
  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.257,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60.257,00 zł
Wydatki majątkowe 60.257,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.257,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.257,00 zł
  
§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań 
zleconych o kwotę 15.450,00 zł.
  
I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 15.450,00 zł
 
Dział 852 Pomoc społeczna 15.450,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 15.450,00 zł
Dochody bieżące 15.450,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

15.450,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 15.450,00 zł
 
Dział 852 Pomoc społeczna 15.450,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 15.450,00 zł
Wydatki bieżące 15.450,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne 15.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 450,00 zł
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Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 450,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 zł
  
  

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu wydatków o kwotę 21.041,00 zł. 

  
I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 21.041,00 zł
 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 21.041,00 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 21.041,00 zł
Wydatki bieżące 21.041,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 21.041,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.041,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 21.041,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 21.041,00 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20.660,00 zł
Wydatki bieżące 20.660,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 20.660,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.660,00 zł
 
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 381,00 zł
Wydatki bieżące 381,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 381,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 381,00 zł

§ 5. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu przychodów i wydatków o kwotę 
513.449,44 zł. 

I Zwiększyć plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 513.449,44 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 513.449,44 zł
  
II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 513.449,44 zł
  
Dział 710 Działalność usługowa 20.000,00 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł
Wydatki majątkowe 20.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 zł
  
Dział 801 Oświata i wychowanie 17.119,64 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 17.119,64 zł
Wydatki bieżące 17.119,64 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 17.119,64 zł
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w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.119,64 zł
  
Dział 852 Pomoc społeczna 465.629,45 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 465.629,45 zł
Wydatki bieżące 465.629,45 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 

465.629,45 zł

Świadczenia społeczne 357.000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.778,52 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 97.850,93 zł
  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.700,35 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 2.700,35 zł
Wydatki bieżące 2.700,35 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 

2.700,35 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 296,90 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.403,45 zł
  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000,00 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 8.000,00 zł
Wydatki majątkowe 8.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000,00 zł

§ 6. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok zmianę planu dochodów i rozchodów o kwotę 643.873,15 
zł. 

I Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 643.873,15 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 643.873,15 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność 643.873,15 zł
Dochody majątkowe 643.873,15 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 

643.873,15 zł

II Zmniejszyć plan rozchodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 643.873,15 zł

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 643.873,15 zł
§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 

19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok „Wykaz planowanych dotacji dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych  na 2014 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 1 
do uchwały. 
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§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok „Plan przychodów budżetu gminy  na 
2014 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 9. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok „Plan rozchodów budżetu gminy  na 
2014 rok” w brzmieniu jak załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 10. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2014 rok przedstawia się jak niżej: 

  
Dochody: 38.970.157,60 zł
Dochody bieżące 31.423.489,24 zł
Dochody majątkowe 7.546.668,36 zł

Wydatki: 40.070.947,44 zł
Wydatki bieżące 30.353.118,99 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.893.048,67 zł
Wydatki majątkowe 9.717.828,45 zł

Deficyt budżetowy 1.100.789,84 zł
 

Przychody: 8.922.772,97 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 
6 ustawy 

513.449,44 zł

Kredyty i pożyczki na rynku krajowym 8.293.476,27 zł
Spłata udzielonych pożyczek 115.847,26 zł

 
Rozchody 7.821.983,13 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/373/14 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Kwota w zł

 Dotacje podmiotowe    741.260,19
I Na realizację zadań określonych 

w ustawie o systemie oświaty
   741.260,19

 Wydatki bieżące    741.260,19
1. Byczyńskie Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza” 
801 80101 

80103 
80110 

2590 
2590 
2590 

495.160,82 
143.835,29 
102.264,08

 Dotacje celowe    86.000,00
II Na realizację zadań określonych 

w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

    

 Wydatki bieżące    73.000,00
 

Środki zostaną podzielone 
w drodze konkursu ofert 

851 

926 

85154 

85195 
92605 

2820 
2830 
2820 
2820 

7.500,00 
2.500,00 
3.000,00 

60.000,00
III Na realizację zadań określonych 

w ustawie o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

   13.000,00

 Wydatki bieżące    13.000,00
  921 92120 2720 13.000,00

1. Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Świętej Trójcy w Byczynie 

  2720 5.500,00

2. Parafia pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski 

w Polanowicach, Kościół 
Filialny w Jakubowicach 

  2720 4.500,00 

3. Środki nie podzielone, będzie 
dodatkowy konkurs ofert 

  2720 3.000,00

 
Razem

   
827.260,19
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/373/14 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

Plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok 

§ Nazwa Przychody 
w zł

902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej 

115.847,26

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w tym na wyprzedzające finansowanie

2.003.652,00 

968.652,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 513.449,44
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

w tym na wyprzedzające finansowanie
6.289.824,27 
1.889.824,27

Razem 8.922.772,97

Z przychodów: 

- zostanie pokryty deficyt budżetowy w kwocie       1.100.789,84 zł 

- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w kwocie 4.963.506,86 zł 

- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej 2.858.476,27 zł 

Przychody w kwocie 8.922.772,97 zł dotyczą:

przychodów z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów w kwocie 8.293.476,27 zł w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowo-rekreacyjny przy „Starym 
Parku„ w Byczynie” w wysokości 500.000,00 zł 

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 468.652,00 zł 

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie scieków na terenie gminy Byczyna etap 
I- Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” w wysokości 675.000,00 zł 

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice” 
w wysokości 360.000,00 zł 

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na wyprzedzające finansowanie zadania „Byczyński 
Inkubator Przedsiębiorczości” w kwocie 1.889.824,27 zł 

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” 
w kwocie 900.000,00 zł 

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 
2.300.000,00 zł 

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na spłatę wcześniej zacjągniętych pożyczek 
i kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł 

przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115.847,26 zł w tym:

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, udzielonej w roku 2013. 

przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 513.449,44 zł 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/373/14 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

Plan rozchodów budżetu gminy na 2014 rok 

Nazwa Kwota w zł
Razem spłaty 7.821.983,13

§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.514.142,13
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu 
- umowa 1658/2008/1229/INW 402.000,00
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu 
- umowa 2618/07/2009/1229/INW 50.000,00
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu 
- umowa 2040/08/2009/1229/INW 134.000,00
spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu 
- umowa 2594/07/2009/1229/INW 145.000,00
spłata kredytu z BS Namysłów 
- umowa KR-12-02467 111.400,00
spłata kredytu z BS Wołczyn 
- umowa 1/JST/11/5 (podlegające wyłączeniu) 487.812,18
spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu 
- umowa 1/JST/09 75.000,00
spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno 
- umowa 685/2009/00002223/00 200.000,00
spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno 
- umowa 685/2009/00002093/00 100.000,00
splata kredytu z ING Bank Śląski Olesno 
- umowa 685/2009/00001851/00 

300.000,00

spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu)
na zadanie Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości  na wyprzedzające finansowanie 
działań (podlegające wyłączeniu)

1.958.929,95

spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie Mój Rynek 
w Byczynie (podlegające wyłączeniu)

450.000,00

spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na spłatę kredytów 
i pożyczek 

100.000,00

§ 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.307.841,00
Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu  na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice”
- umowa nr 8/2012/G-08/OW-OT/P (podlegające wyłączeniu)

50.000,00

Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne pn. 
„Kompleks sportowy-rekreacyjny przy "Starym parku„ w Byczynie„
- umowa zostanie podpisana (podlegające wyłączeniu)

500.000,00

Id: 2C713C68-76F3-4FF3-A1CC-A6E41C23A0F1. Podpisany Strona 1



Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice”
- umowa nr PROW321.11.02211.16 (podlegające wyłączeniu)

2.289.189,00

Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na zadanie inwestycyjne pn. 
„Kompleks sportowy-rekreacyjny przy "Starym parku„ w Byczynie„
- umowa zostanie podpisana (podlegające wyłączeniu)

468 652,00

Rozchody w kwocie 7.821.983,13 zł zostaną spłacone z niżej wymienionych źródeł: 

1. z przychodów w kwocie 1.713.449,44 zł w tm: 

- wolne środki 513.449,44 zł 

- kredyty i pożyczki 1.200.000,00 zł

2. z dochodów UE w kwocie 5.678.668,36 zł 

3. z dochodów budżetu w kwocie          429.865,33 zł 

Rozchody w kwocie 6.204.583,13 zł dotyczą:

- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 487.812,18 zł 

- pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowy-rekreacyjny przy „Starym 
Parku" w Byczynie” w wysokości 500.000,00 zł 

- pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 468.652,00 
zł 

- pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy 
Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 2.289.189,00 zł 

- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap 
I Roszkowice wysokości 50.000,00 zł 

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na wyprzedzające finansowanie, na zadanie „Byczyński 
Inkubator Przedsiębiorczości” w wysokości 1.958.929,95 zł 

- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 
450.000,00 zł

W związku z tym, że ww kredyty i pożyczki zostały lub zostaną zaciągnięte na zadania dofinansowywane 
z Unii, inwestycje w dalszym ciągu trwają, bądź nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie ww spłaty kredytów 
i pożyczek podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 6.848.456,28 zł i zostały  wykazane w WPF. 

Rozchody w kwocie 1.617.400,00 zł dotyczą:

- spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 402.000,00 zł 

- spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na budowę Orlika 2012 w wysokości 134.000,00 zł 

- spłaty kredytu  zaciągniętych w BOŚ Opolu na spłatę kredytów w wysokości 145.000,00 zł 

- spłaty kredytu  na Trakt w Kochłowicach zaciągniętego w BOŚ Opolu w wysokości 50.000,00 zł 

- spłaty kredytu  na Poprawę infrastruktury w obrębie murów w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 
300.000,00 zł 

- spłaty kredytu  na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 200.000,00 zł 

- spłaty kredytu na drogę w Ciecierzynie w BS Rolników w kwocie 75.000,00 zł 

- spłaty kredytu  na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Byczynie w ING Bank Śląski w Oleśnie 
w wysokości 100.000,00 zł 

- spłaty kredytu  na Drogę i odbudowę mostu w Ciecierzynie w BS Namysłów w wysokości 111.400,00 zł 

- spłaty kredytu na spłatę kredytów i pożyczek (bank zostanie wybrany) w wysokości 100.000,00 zł
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