
                                 Załącznik nr 6 
Tabela nr 1 

 
 

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań  
 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 31.12.2015 roku 
 
 
Dział Roz 

dział 
§ Nazwa Plan  

w zł 
Wykonanie  

w zł 
% 

wyko- 
nania 

010   Rolnictwo i łowiectwo 75.600,00 0,00 0,00 
 01042  Wyłączenie z produkcji 

gruntów rolnych 
75.600,00 0,00 0,00 

  6610 Dotacje celowe otrzymane  
z gminy na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

75.600,00 0,00 0,00 

750   Administracja publiczna 70.000,00 61.000,00 87,14 
 75075  Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego 
70.000,00 61.000,00 87,14 

  2320 Dotacje celowe otrzymane  
z powiatu na zadania 
bieżące realizowane  
na podstawie porozumień 
(umów) miedzy 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

20.000,00 20.000,00 100,00 

  2330 Dotacje celowe otrzymane  
od samorządu 
województwa na zadania 
bieżące realizowane  
na podstawie porozumień 
(umów) miedzy 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

50.000,00 41.000,00 82,00 

851   Ochrona zdrowia 70.000,00 63.582.71 90,83 
 85154  Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
70.000,00 63.582,71 90,83 

  2310 Dotacje celowe otrzymane  
z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) miedzy 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

70.000,00 63.582,71 90,83 

   Razem 215.600,00 124.582,71 57,78 

 
 
 

 



Gmina Kluczbork i Wołczyn 
Na podstawie podpisanych porozumień Gmina Kluczbork i Wołczyn przekazuje nam 
dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestników z Gminy Kluczbork  
i Wołczyn w Centrum Integracji Społecznej. 
Na planowaną kwotę 70.000,00 zł wpłynęło 63.582,71 zł. 
 
Województwo Opolskie 
Dochody bieżące w kwocie 41.000,00 zł dotyczą dotacji przekazanej na organizację 
Dożynek Wojewódzkich w Byczynie. 
Dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej od Województwa Opolskiego w wysokości 
75.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w Pogorzałce. Aneksem  
do umowy, zmieniono termin przekazania dotacji na rok 2016. 
 
Powiat Kluczborski 
Dochody bieżące w kwocie 20.000,00 zł dotyczą dotacji przekazanej na organizację 
Dożynek Powiatowych w Byczynie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 
Tabela nr 2 

 
Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań  

 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej na 31.12.2015 roku 

 
Dział Roz 

dział 
§ Nazwa Plan  

w zł 
Wykona 
nie w zł 

% 
wyko- 
nania 

600   Transport i łączność 216.000,00 200.000,00 92,59 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 216.000,00 200.000,00 92,59 
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących 

 
 

16.000,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

  6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

 
 
 

200.000,00 

 
 
 

200.000,00 

 
 
 

100,00 

801   Oświata i wychowanie 8.101,00 8.101,00 100,00 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
8.101,00 8.101,00 100,00 

  2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu  
na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

 
 
 

8.101,00 

 
 
 

8.101,00 

 
 
 

100,00 
851   Ochrona zdrowia 9.000,00 5.339,40 59,33 

 85195  Pozostała działalność 9.000,00 5.339,40 59,33 
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących 

9.000,00 5.339,40 59,33 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 360,00 360,00 100,00 
 85406  Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne 

360,00 360,00 100,00 

  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego  
na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących 

360,00 360,00 100,00 

926   Kultura fizyczna  2.000,00 2.000,00 100,00 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  2.000,00 2.000,00 100,00 
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

2.000,00 2.000,00 100,00 

       Razem 235.461,00 215.800,40 91,65 

 
 

 



 
       W budżecie gminy w 2015 roku zaplanowano środki finansowe na udzielenie pomocy 

dla innych jednostek samorządowych oraz dotacje na podstawie zawartych porozumień. 
 
 

 Powiat Kluczborski 
 
1. Dotacja na zadanie majątkowe, na "Remont drogi powiatowej nr 13060 (Byczyna-
granica województwa łódzkiego/Łubnice......" w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, w kwocie 200.000,00 zł. Dotacja została rozliczona  
i zatwierdzona przez burmistrza. 
2. Dotacja na zadania bieżące z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg 
powiatowych na terenie gminy Byczyna w kwocie 16.000,00 zł, w tym 8.300,00 zł  
z Funduszu sołeckiego wsi Biskupice. Przekazano 16.000,00 zł, które zostało zwrócone  
do budżetu gminy w związku z nie wykonaniem remontów. 

      3. Dotacja na zadania bieżące dotyczącego doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 
wynikającego z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie Gminy Byczyna. Kwota 
dotacji celowej w roku 2015 wynosi 8.101,00 zł, uwzględniając liczbę miesięcy,  
w których realizowane jest zadanie o którym mowa w art.70a, ust.1 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, przekazano kwotę 8.101,00 zł. 
4. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie szczepień przeciwko  
meningokokom grupy C dla dzieci z rocznika 2009 zameldowanych na pobyt stały  
w Gminie Byczyna. Dotacja celowa w wysokości 9.000,00 zł została przekazana na konto 
bankowe Powiatu Kluczborskiego. Po rozliczeniu dotacji do budżetu gminy zwrócono 
kwotę 3.660,60 zł. Rozliczenie zatwierdził burmistrz. 
      5. Dotacja na zadania bieżące na dofinansowanie kosztów dzierżawy dystrybutora  
do wody pitnej w kwocie 360 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku. 
Dotacja została rozliczona i zatwierdzona przez burmistrza. 

 
 
Gmina Kluczbork 
Dotacja w kwocie 2.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie  
XL Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej  
i Oleskiej”. Dotacja została rozliczona i zatwierdzona przez burmistrza. 
 
 


