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Plan i wykonanie rozchodów budżetu gminy  na 31.12.2015 roku 
 
 

Nazwa Plan w zł Wykonanie 
w zł 

% 
wykonania 

Razem spłaty 8.036.702,95 5.860.279,46 72,92 
 
§ 992- spłata otrzymanych 
krajowych pożyczek i kredytów 

 

4.775.046,95 

 

2.816.117,00 

 

58,97 

spłata kredytu z  Banku Ochrony 
Środowiska w Opolu 
- umowa 1658/2008/1229/INW 

 
538.575,00 

 
538.575,00 

 
100,00 

spłata kredytu z  Banku Ochrony 
Środowiska w Opolu 
- umowa 2618/07/2009/1229/INW 

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 
100,00 

spłata kredytu z  Banku Ochrony 
Środowiska w Opolu 
- umowa 2594/07/2009/1229/INW 

 
90.000,00 

 
90.000,00 

 
100,00 

spłata kredytu z BS Wołczyn na BIP  
w Polanowicach 
- umowa 1/JST/13/15   (podlegające 
wyłączeniu) 

 
1.958.929,95 

 
0,00 

 
0,00 

spłata kredytu z BS Bank Rolników w 
Opolu 
- umowa 1/JST/09 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
100,00 

spłata kredytu z BS Rolników w Opolu  
na zadanie „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej gminy Byczyna etap I 
Roszkowice” (podlegające wyłączeniu) 
- umowa 1/JST/11  

 
69.621,00 

 
69.621,00 

 
100,00 

spłata kredytu z BS Rolników w Opolu 
- umowa 1/JST/13 

100.000,00 100.000,00 100,00 

spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno 
- umowa 685/2009/00002223/00 

 
400.000,00 

 
400.000,00 

 
50,00 

spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno 
- umowa 685/2009/00001851/00 

 
335.000,00 

 
335.000,00 

 
100,00 

spłata kredytu z BS Wołczyn na zadanie 
Mój Rynek w Byczynie  
- umowa 1/JST/14/5 (podlegające 
wyłączeniu) 

 
720.000,00 

 
720.000,00 

 
100,00 

spłata kredytu z BS Namysłów  
- umowa KR-13-02438 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
100,00 

spłata kredytu z BS Namysłów 
- umowa nr KR-12-02251 

 
60.800,00 

 
60.800,00 

 
100,00 

spłata kredytu z BS Namysłów na 
zadanie Termomodernizacja budynków 
- umowa nr KR-13-02440 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
100,00 

spłata kredytu z BS Wołczyn na 
Termomodernizację budynków 
- umowa 3/JST/11/5  

 
52.121,00 

 
52.121,00 

 
100,00 

spłata kredytu BS Wołczyn 
- umowa 2/JST/11/5 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
100,00 



§ 963 – Spłata pożyczek 
otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 

 
3.261.656,00 

 
3.044.162,46 

 
93,33 

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) 

200.000,00 200.000,00 100,00 

Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa 
Krajowego  na zadanie inwestycyjne 
pn.„Mój Rynek w Byczynie„ 
- umowa nr PROW321.1104295 
(podlegające wyłączeniu) 

772.467,00 554.973,46 71,84 

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 2.289.189,00 100,00 

 
 
Planowane rozchody w kwocie 8.036.702,95 zł miały zostać spłacone z niżej 
wymienionych źródeł: 
1. z dochodów UE w kwocie         2.844.162,46 zł 
2. z tzw. "wolnych środków" w kwocie   1.411.187,60 zł 
2. z dochodów własnych           3.781.352,89 zł 
 
Planowane rozchody  w kwocie 8.036.702,95 zł spłacono w kwocie 
5.860.279,46 zł. Spłaty dotyczą: 
 
- kredytu z BS Rolników na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” w wysokości 69.621,00 zł, spłacono całość 
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” w  wysokości 2.289.189,00 zł, spłacono 
całość 
- pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice„ w wysokości 200.000,00 zł, spłacono całość 
- kredytu z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie, na zadanie „Byczyński Inkubator 
Przedsiębiorczości” w wysokości 1.958.929,95 zł, w związku z brakiem wpływu 
dofinansowania z UE, spłatę przełożono na rok 2016 
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie”  
w  wysokości 772.467,00 zł, spłacono 554.973,46 zł, bo tyle uruchomiono 
- kredytu z BS Wołczyn na finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w  wysokości 
720.000,00 zł, spłacono całość. 
 
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 6.010.206,95 zł i zostały  wykazane  
w WPF.  
 
 
 



Planowane rozchody  w kwocie 2.026.496,00 zł spłacono w kwocie 
2.026.496,00 zł i dotyczą one: 
 
- kredytu z BS Wołczyn na finansowanie zadania „Termomodernizacja budynków”  
w  wysokości 52.121,00 zł, spłacono całość 
- kredytu z BS Namysłów na finansowanie zadania „Termomodernizacja budynków”  
w wysokości 100.000,00 zł, spłacono całość 
-spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 
90.000,00 zł (ostatnie raty), spłacono 90.000,00 zł 
-spłaty kredytu  zaciągniętych w BOŚ Opolu na spłatę kredytów w wysokości 538.575,00 
zł (ostatnie raty), spłacono całość 
-spłaty kredytu  na Trakt w Kochłowicach zaciągniętego w BOŚ Opolu w wysokości 
50.000,00 zł (ostatnie raty), spłacono 50.000,00 zł 
-spłaty kredytu  na "schetynówki I etap" w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 
335.000,00 zł (ostatnie raty), spłacono 335.000,00 zł 
-spłaty kredytu  na różne inwestycje w BS Rolników w wysokości 100.000,00 zł, spłacono 
100.000,00 zł 
-spłaty kredytu na drogę w Ciecierzynie w BS Rolników w kwocie 100.000,00 zł (ostatnie 
raty), spłacono całość 
-spłaty kredytu  na pokrycie deficytu budżetowego w ING Bank Śląski w Oleśnie  
w wysokości 400.000,00 zł, spłacono 400.000,00 zł 
-spłaty kredytu  na Mieszkania socjalne w BS Namysłów w wysokości 60.800,00 zł, 
spłacono całość 
-spłaty kredytu  na „spłatę kredytów i pożyczek„ w BS Namysłów w wysokości 
100.000,00 zł, spłacono 100.000,0 zł 
-spłaty kredytu  na „spłatę kredytów i pożyczek„ w BS Wołczyn w wysokości 100.000,00 
zł, spłacono 100.000,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 


