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Tabela nr 1 

 
 
 

Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych   
na 31.12.2015 roku 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie  Dział Roz 

dział  

§ Plan w zł Wykonanie 

w zł 

% 

wykona

nia 

 Dotacje 
podmiotowe 

   864.600,00 864.600,00 100,00 

 Instytucje kultury    864.600,00 864.600,00 100,00 
1. Ośrodek Kultury w 

Byczynie 
921 92109 

92116 
2480 
2480 

761.200,00 
103.400,00 

761.200,00 
103.400,00 

100,00 
100,00 

 Dotacje 
przedmiotowe 

   276.596,00 276.596,00 100,00 

 Samorządowy zakład 

budżetowy 

   276.596,00 276.596,00 100,00 

1. Centrum Integracji 
Społecznej „CISPOL” 

w Polanowicach 

851 
852 

85154 
85232 

2650 
2650 

145.000,00 
131.596,00 

145.000,00 
131.596,00 

100,00 
100,00 

 Dotacje celowe    57.000,00 56.500,00 99,12 
 Samorządowy zakład 

budżetowy 

   37.000,00 36.500,00 98,65 

1. Centrum Integracji 
Społecznej „CISPOL” 

w Polanowicach 

852 85232 6210 37.000,00 36.500,00 98,65 

 Instytucje kultury    20.000,00 20.000,00 100,00 
2. Ośrodek Kultury w 

Byczynie 
921 92109 6220 20.000,00 20.000,00 100,00 

                 
                 Razem 

 
1.198.196,00 

 
1.197.696,00 

 
99,96 

  
 
Dotacje podmiotowe 
 
Ośrodek Kultury w Byczynie 
Przekazano całość dotacji na działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki w kwocie 
864.600,00 zł. 
 
Dotacje przedmiotowe 
 
Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach 
W budżecie zaplanowano dotacje przedmiotową w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 
w wysokości 5.319,15 zł, w łącznej kwocie 250.000,00 zł. Po rozliczeniu ilości 
zatrudnionych w II półroczu zwiększono dotację o kwotę 26.596,00 zł. Dotacja została 
rozliczona, a rozliczenie przyjęte przez burmistrza. 
 
 
 
 
 



Dotacje celowe 
 
Ośrodek Kultury w Byczynie 
Dotacja na utwardzenie placu przy Ośrodka Kultury w kwocie 20.000,00 zł została 
wykorzystana w całości. Dotacja została rozliczona i zatwierdzona przez burmistrza. 
 
Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach 
Dotacja na wymianę pieca CO w budynku CIS-u w kwocie 37.000,00 zł została 
wykorzystana w kwocie 36.500,00 zł. Dotacja została rozliczona i zatwierdzona przez 
burmistrza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



     Załącznik nr 7 
Tabela nr 2 

 
Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   

na 31.12.2015 roku 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie Dział Roz 

dział 
§ Plan w zł Wykonanie  

w zł 
% 

wyko 
nania 

 Dotacje 
podmiotowe 

   1.134.600,00 1.087.476,67 95,85 

I. Na realizację 
zadań 

określonych 
w ustawie  
o systemie 

oświaty 

   1.134.600,00 1.087.476,67 95,85 

 Wydatki bieżące    1.134.600,00 1.087.476,67 95,85 
  801   1.130.500,00 1.083.379,43 95,83 

1. Byczyńskie 
Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza” 

 80101 
80103 
80110 
 

2590 
2590 
2590 

726.250,00 
84.100,00 

209.350,00 

705.044,28 
73.311,42 

195.247,43 

97,05 
87,17 
93,26 

2. Spółdzielnia 
Socjalna „Perunica” 
 

 80106 
80149 

2540 
2540 

74.300,00 
36.500,00 

74.169,44 
35.606,86 

99,82 
97,55 

854   4.100,00 4.097,24 99,93 

   85404 2540 4.100,00 4.097,24 99,93 

 Dotacje celowe    402.316,48 368.327,17 91,55 

II. Na realizację 
zadań 

określonych 
w ustawie  
o systemie 

oświaty 

   6.816,48 6.816,15 100,00 

 Wydatki bieżące    6.816,48 6.816,15 100,00 

  801   6.816,48 6.816,15 100,00 

1. Byczyńskie 
Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza” 

 80101 
80110 

2820 
2820 

3.573,99 
3.242,49 

3.573,90 
3.242,25 

100,00 
99,99 

III. Na realizację 
zadań 

określonych 
w ustawie  

o działalności 
pożytku 

publicznego 
i o wolontariacie 

   90.500,00 89.511,00 98,91 

 Wydatki bieżące    90.500,00 89.511,00 98,91 
  630   10.000,00 10.000,00 100,00 

   63095  10.000,00 10.000,00 100,00 



1. Spółdzielnia 
Socjalna „Perunica” 
 

  2830 6.200,00 6.200,00 100,00 

2. Ochotnicza Straż 
Pożarna 

w Wojsławicach 

  2820 1.800,00 1.800,00 100,00 

3. Byczyńskie 
Stowarzyszenie 
Motocyklowe 

„Rycerz” 

  2820 2.000,00 2.000,00 100,00 

  851   15.000,00 14.725,00 98,17 

   85154  10.000,00 9.725,00 97,25 

4. LKS „Hetman” 
Byczyna 

 

  2820 5.300,00 5.300,00 100,00 

5. Byczyńskie 
Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza” 

  2820 2.100,00 1.825,00 86,90 

6. Gminy Uczniowski 
Klub Sportowy 

 

  2820 2.600,00 2.600,00 100,00 

   85195  5.000,00 5.000,00 100,00 

7. Stowarzyszenie 
Hospicjum Ziemi 
Kluczborskiej Św. 

Ojca Pio 
 

  2820 5.000,00 5.000,00 100,00 

  926   65.500,00 64.786,00 98,91 

   92605  65.500,00 64.786,00 98,91 

8. LKS „Hetman” 
Byczyna 

 

  2820 12.000,00 12.000,00 100,00 

9. Byczyńskie 
Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza” 
 

  2820 2.600,00 2.600,00 100,00 

10. Gminy Uczniowski 
Klub Sportowy 

  2820 15.700,00 15.700,00 100,00 

11. Gminne Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły 

Sportowe 
 

  2820 25.000,00 24.286,00 97,14 

12. Ochotnicza Straż 
Pożarna 

w Wojsławicach 

  2820 700,00 700,00 100,00 



 

13. Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 

„Dolina Słowików” 
 

  2820 1.000,00 1.000,00 100,00 

14. Mała dotacja LKS 
„Hetman” Byczyna 

 

  2820 8.500,00 8.500,00 100,00 

IV. Na realizację 
zadań 

określonych 
w ustawie o 

ochronie 
zabytków 

i opiece nad 
zabytkami 

   15.000,00 12.000,00 80,00 

 Wydatki bieżące    15.000,00 12.000,00 80,00 
  921   15.000,00 12.000,00 80,00 
   92120  15.000,00 12.000,00 80,00 
1. Parafia 

Rzymskokatolicka 
Św. Augustyna w 

Kostowie 

  2720 7.000,00 7.000,00 100,00 

2. Parafia 
Rzymskokatolicka 

Św. Jana Chrzciciela 
w Biskupicach 

  2720 5.000,00 5.000,00 100,00 

 Środki nie 
podzielone 

  2720 3.000,00 0,00 0,00 

V. Na 
dofinansowanie 

kosztów realizacji 
inwestycji 
jednostek 

niezaliczanych do 
sektora finansów 

publicznych 

   290.000,00 260.000,00 89,66 

 Wydatki 
majątkowe 

   290.000,00 260.000,00 89,66 

  754   290.000,00 260.000,00 89,66 
1. Ochotnicza Straż 

Pożarna 
w Jakubowicach 

 75412 6230 260.000,00 
 

260.000,00 100,00 

2. Ochotnicza Straż 
Pożarna 

w Roszkowicach 

  6230 30.000,00 0,00 0,00 

 Razem    1.536.916,48 1.455.803,84 94,72 
 
 

 

 

 

 



Dotacje podmiotowe 
 
Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty  
na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Oświatowym TARCZA zostały 
przekazane dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie oraz dla Spółdzielni Socjalnej 
"Perunica" na punkt przedszkolny "Mysia Wieża." 

Dotacje celowe 

Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty zostały 
przekazane dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA  dla Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kostowie. Są to dotacje na zadania zlecone gminom do realizacji, na zakup 
podręczników. 
 

Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w tym: 

 
Zadania publiczne z zakresu Turystyki i krajoznawstwa realizowały następujące 
organizacje: 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach  
W ramach zadania publicznego pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zorganizowany 
został wyjazd turystyczny mieszkańców wsi Wojsławice gm. Byczyna do Arboretum  
w dolnośląskich Wojsławicach, by zainspirować się pomysłami, które wdrożą u siebie  
w centrum sołectwa, tworząc obiekt o bogatych walorach turystycznych i krajoznawczych. 
Celem było uatrakcyjnienie swojego sołectwa poprzez dosadzenie kwiatów i krzewów na 
działce przy cmentarzu, tworząc tym samym u siebie, miejsce atrakcyjne przyrodniczo 
dla turystów odwiedzających gminę Byczyna. Umowa nr 17/2015 została podpisana  
26 marca 2015 r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4.527,40 zł, z czego 
dofinansowanie z budżetu gminy to 1.800,00 zł. Z dotacji pokryte zostały m.in. przejazd 
(transport) do Wojsławic woj. dolnośląskie oraz zakup biletów wstępu do Arboretum,  
a także zakupione zostały krzewy i drzewa do nasadzenia i utworzenia w Wojsławicach 
obiektu przyrodniczo-turystycznego. 
 
Spółdzielnia Socjalna Perunica  
W ramach zadania publicznego pn. „Biuro Obsługi Ruchu Turystyki Historycznej” 
przeprowadzono działania koordynacyjno-informacyjne i opracowana została kwerenda 
danych potrzebnych do utworzenia trasy turystycznej na terenie miasta Byczyna. Wydano 
1000 szt. folderów z trasą turystyczną pn. Republika Byczyńska udostępnianych 
nieodpłatnie turystom odwiedzającym gminę Byczyna. Projekt przewidywał także 
promocję wypracowanego modelu działań, bieżącą obsługę i monitoring ruchu 
turystycznego. Umowa nr 18/2015 została zawarta w dniu 23 marca 2015 r. Całkowity 
koszt realizacji zadania to 18.128,40 zł, z czego dotacja z budżetu gminy w wysokości 
6.200,00 zł została przeznaczona na przeprowadzenie kwerendy danych i opracowanie 
1000 szt. folderów. 
 
Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Rycerz”  
Zadanie publiczne pn. „V Międzynarodowy Zlot Motocyklowy Szlakiem Hetmana 
Zamoyskiego”, polegało na zorganizowaniu w dniach 29.05.2015 - 31.05.2015 r. owego 
Zlotu, w którym uczestniczyli nie tylko motocykliści z całego kraju i z zagranicy wraz  
z rodzinami, ale także mieszkańcy gminy i turyści. Uczestnicy Zlotu dowiedzieli się wielu 
ciekawych wątków na temat średniowiecza, bitwy pod Byczyną i Hetmana Zamoyskiego, 
odbyli wycieczkę/przejażdżkę po zabytkowym mieście śladami Zamojskiego oraz wzięli 
udział w zajęciach i warsztatach z posługiwania się różnego rodzaju bronią. Cel został 
osiągnięty poprzez turystyczną promocję regionu w kraju i za granicą, wypromowanie 



obiektu turystycznego jakim jest Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa  
w Biskupicach. Umowa nr 19/2015 została zawarta 31 marca 2015 r. Całość realizacji 
zadania to 2.500,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy wyniosła 2.000,00 zł i została 
przeznaczona na dopłatę do 2-dniowego wyżywienia uczestników zlotu.  
 
Zadania publiczne z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym realizowały: 
 
Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie: 
Zadanie pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako antidotum na wszelkie uzależnienia  
i patologie społeczne” polegało na zorganizowaniu 80 godzin zajęć sportowo-rekreacyjno-
integracyjnych kierowanych do 25 osób tj. dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin 
patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeprowadzone zostały  
3 turnieje i konkursy, w których uczestniczyło ok. 40 osób. Umowa nr 14/2015 została 
podpisana dnia 12 marca 2015 r. Koszt realizacji całości zadania wyniósł 6.868,14 zł,  
z czego dotacja z budżetu gminy w kwocie 2.600,00 zł została przeznaczona  
na wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia oraz opiekującej się młodzieżą podczas 
turniejów i gier, a także na zakup nagród i poczęstunek podczas konkursów.   
 
Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"  
Zadanie publiczne pn. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” polegało na zorganizowaniu  
28 godzin zajęć integracyjnych, rekreacyjnych, antystresowych i profilaktyczno-
terapeutycznych, w których uczestniczyło średnio 8 osób oraz wyjazdu do JuraParku  
w Krasiejowie dla 20 osób. Zajęcia miały na celu kształtowanie aktywności ruchowej  
i zabaw w grupie, rozwijanie twórczości dziecięcej, kształtowanie umiejętności 
interpersonalnych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, kształtowanie 
umiejętności wyrażania się w różnych formach. Umowa nr 15/2015 została podpisana 
dnia 31 marca 2015 r.  Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 3.780,00 zł, z czego 
dotacja z budżetu gminy w wysokości 2.100,00 zł została wykorzystana w części  
na wynagrodzenie opiekuna zajęć oraz na organizację wyjazdu do JuraParku  
w Krasiejowie (zakup biletów wstępu, wyżywienia oraz transport). 
 
Ludowy Klub Sportowy „HETMAN”: 
Zadanie publicznego pn. „Wakacje poza miastem” polegało na zorganizowaniu wyjazdu 
na obóz piłkarski dzieci i młodzieży z klubu Hetman. Wspólny wyjazd dla 24 osób  
i treningi piłki nożnej, których rozegrano 12 uświadomiły młodym ludziom, że wybór 
takiej formy spędzania czasu wolnego jest o wiele korzystniejszy i ciekawszy niż imprezy 
i spotkania z możliwością spożywania alkoholu oraz innego rodzaju używek. Umowa  
nr 16/2015 została zawarta w dniu 31 marca 2015 r. Całkowity koszt realizacji zadania  
to 6.886,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy w kwocie 5.300,00 zł została 
przeznaczona na organizację obozu (zakwaterowanie i wyżywienie uczestników).  
 
Jedno stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne w obszarze Ochrona  
i promocja zdrowia tj.: Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"  
Zadanie pn. "Szkolenia zespołu medycznego oraz wolontariuszy jako możliwość 
utrzymania wysokiego standardu opieki paliatywnej nad pacjentami Gminy Byczyna" 
polegało na uczestnictwie lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy hospicyjnych 
w szkoleniach i seminariach w zakresie medycyny paliatywnej. W rezultacie zespół 
uzyskał fachową wiedzę i umiejętności oraz poznał nowoczesne metody opieki 
paliatywnej, które będzie teraz wykorzystywał w pracy z pacjentami w terminalnej fazie 
choroby nowotworowej, objętymi opieką paliatywną. Umowa nr 13/2015 została 
podpisana 31 marca 2015 r.  Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 6.250,22 zł,  
z czego dotacja z budżetu gminy przeznaczona na uczestnictwo w szkoleniach  
to 5.000,00 zł. 
 

 



Zadania publiczne z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
realizowały następujące organizacje: 
 
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie: 

1. „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim – Proślice, Polanowice”. 
Zadanie było adresowane do blisko 100 osób, głównie dzieci i młodzieży z sołectw 
Proślice i Polanowice, ale także pobliskich wiosek tj. Jakubowice, Ciecierzyn, 
Biskupice, Kochłowice, Miechowa. W ramach zadania na dwóch boiskach odbyło 
się 98 meczy piłkarskich i 6 turniejów. Trzech trenerów przygotowało  
i przeprowadziło ponad 300 treningów, których celem było propagowanie 
aktywności fizycznej i zdrowego wypoczynku oraz integracja środowiska 
wiejskiego. Umowa nr 1/2015 została podpisana 10 marca 2015 r. Koszt realizacji 
całości zadania wyniósł ostatecznie 32.207,32 zł, z czego dotacja z budżetu gminy 
w kwocie 19.000,00 zł została wydatkowana m.in. na: ubezpieczenie zawodników, 
opłaty sędziowskie i członkowskie, zakup sprzętu sportowego, transport na mecze 
oraz koszty utrzymania szatni i boiska (energia elektryczna). 

 
2. „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim – Nasale”. Zadanie 

przewidywało organizację zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z sołectw: 
Nasale, Pogorzałka, Pszczonki, Gosław, Wojsławice. Głównym celem zadania było 
propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
oraz integracja lokalnego środowiska. Umowa nr 2/2015 została podpisana  
10 marca 2015 r. Jednak po rundzie wiosennej chęć dalszej gry i uczestnictwa  
w rozgrywkach piłkarskich na rundę jesienną zadeklarowało tylko 8 zawodników, 
co uniemożliwiało organizacji dalszą realizację zadania i spowodowałoby 
obarczenie klubu regulaminowymi karami finansowymi za zbyt małą liczbę 
zawodników przystępującą do rozgrywek piłkarskich. W związku z powyższym LZS 
w Nasalach podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 30.07.2015 r. działalności klubu 
i zawnioskował o rozwiązanie umowy na realizację zadania. Z dniem 31.07.2015 r. 
umowa pomiędzy Gminą Byczyna a Gminnym Zrzeszeniem LZS w Byczynie 
została rozwiązana za porozumieniem stron. Do 30.07.2015 r. organizacji udało 
się zrealizować jednak 35 jednostek treningowych i 12 spotkań piłkarskich. Koszt 
realizacji całości zadania wyniósł ostatecznie mniej niż zakładano, gdyż zamiast 
9.000,00 zł – 8.316,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy zamiast 3.000,00 zł 
wyniosła 2.286,00. Organizacja zwróciła niewykorzystaną część dotacji  
w wysokości 714,00 zł. Wykorzystaną część dotacji tj. 2286,00 zł wykorzystano 
m.in. na ubezpieczenie zawodników, badania lekarskie, opłaty członkowskie  
i sędziowskie oraz zakup sprzętu sportowego.  

 
3. „Ruch to zdrowie – Paruszowice”. Adresatami zadania była w większości młodzież  

w wieku do 18 lat w szczególności zamieszkująca na terenie Paruszowic, 
Dobiercic, Chudoby oraz Pszczonek, która wzięła udział w 80 jednostkach 
treningowych i 25 spotkaniach piłkarskich. Te zajęcia i spotkania były alternatywą 
na aktywne spędzenie czasu wolnego, a jednocześnie przyczyniły się do 
propagowania sportowego i zdrowego stylu życia oraz aktywizacji środowiska 
wiejskiego, gdyż oprócz zawodników mecze skupiały sporą liczbę kibiców. Umowa 
nr 3/2015 została podpisana 10 marca 2015 r. Koszt realizacji całości zadania 
wyniósł 9.061,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 3.000,00 zł. Dotacja 
została przeznaczona m.in. na: ubezpieczenie zawodników, opłaty członkowskie  
i sędziowskie. 

 
 
Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie: 

1.  „Tenis stołowy, jako forma upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 
i młodzieży z gminy Byczyna”. Celem zadania było upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej ze środowiska miejsko – wiejskiego 
oraz wspieranie sportu i rekreacji poprzez organizację zajęć propagujących  grę  



w tenisa stołowego.  W ramach zadania odbyło się 320 godzin zajęć sportowo – 
rekreacyjnych oraz treningów przygotowawczych do turniejów. Rozegrano także 
około 20 meczy i turniejów o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Umowa nr 
4/2015 została podpisana 12 marca 2015 r.  Koszt realizacji całości zadania 
wyniósł ostatecznie 14.243,72 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 6.000,00 zł. 
Dofinansowanie zostało wykorzystane m.in. na: dojazd na mecze i turnieje, zakup 
licencji i sprzętu do prowadzenia zajęć oraz w części na wynagrodzenie opiekuna 
prowadzącego te zajęcia.   

 
2. „Sport dla tych, którzy go najbardziej potrzebują”. Zadanie zakładało 

zorganizowanie 100 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami tenisa 
stołowego dla dzieci i młodzież z Gminy Byczyna z dysfunkcją ruchu, słuchu oraz 
niepełnosprawnością intelektualną. Umowa nr 5/2015 została podpisana 12 marca 
2015 r. Koszt realizacji całości zadania wyniósł 3.000,00 zł, z czego dotacja  
z budżetu gminy w wysokości 1.300,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie 
opiekuna - animatora prowadzącego zajęcia dla niepełnosprawnych.  

 
3. „Karate sposobem na zdrowe życie”. Projekt zakładał upowszechnianie kultury 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenów Gminy Byczyna poprzez zajęcia 
karate, które odbywały się na sali przy basenie miejskim w Byczynie, salach 
Publicznego Przedszkola w Byczynie, Nasalach i Dobiercicach. W ramach projektu 
dzieci i młodzież wzięła udział w turniejach karate o różnym zasięgu (zawody 
lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe) a także w seminariach, szkoleniach  
i obozach sportowych. Został zorganizowany również Piknik sportowo-rekreacyjny 
z okazji Dnia Dziecka. Celem zadania było wyrabianie predyspozycji sportowych  
i osobistych młodych ludzi, rozwianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu 
i zdrowej rywalizacji sportowej, a także popularyzacja tej dyscypliny sportowej 
wśród najmłodszych. Umowa nr 6/2015 została podpisana 12 marca 2015 r.  
Koszt realizacji całości  zadania wyniósł  18.809,43 zł,  z czego dotacja z budżetu 
gminy w wysokości 6.700,00 zł została przeznaczona na zakup sprzętu  
i elementów stroju, opłaty startowe za udział w turniejach, transport, noclegi  
i wyżywienie podczas obozu sportowego oraz seminariów i szkoleń, a także na 
ubezpieczenie i zakup licencji oraz zakup nagród i przygotowanie poczęstunku 
podczas turnieju z okazji dnia dziecka. 

 
4. „Ruch to zdrowie”. Zadanie było realizowane w PSP w Roszkowicach i miało  

na celu  przeprowadzenie zajęć z zakresu: piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, 
tenisa stołowego i innych popularnych wśród dzieci gier i zabaw, które pokazały 
jak wiele jest form spędzenia czasu wolnego oraz zaangażowały uczniów  
do różnorodnych form aktywności fizycznej. W ramach zadania zorganizowano  
13 godzin zajęć sportowych oraz zakupiono nagrody za uczestnictwo  
w konkursach sportowych. Umowa nr 7/2015 została podpisana 12 marca 2015 r. 
Koszt realizacji całości zadania wyniósł 833,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy 
to 500,00 zł i została przeznaczona na wynagrodzenie prowadzącego te zajęcia  
i na zakup nagród.  

 
5. „Środowiskowa grupa gier zespołowych”. Zadanie polegało na prowadzeniu w sali 

sportowej i boisku przy PSP w Biskupicach pozalekcyjnych zajęć sportowych z gry 
w piłkę siatkową i piłkę ręczną dla uczniów z terenów sołectw: Biskupice, 
Kochłowice, Sarnów, Chudoba, Paruszowice i Dobiercice. Zajęcia odbywały się  
w oparciu o nowoczesne metody treningowe, specjalistyczne przyrządy i bardzo 
dobrej jakości sprzęt sportowy. Ich celem było zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci oraz motywowanie ich do wysiłku fizycznego i walki z własnymi słabościami. 
Umowa nr 8/2015 została podpisana 12 marca 2015 r. Koszt realizacji całości 
zadania wyniósł ostatecznie 1845,28 zł, z czego dotacja z budżetu gminy  
w kwocie 1.200,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie opiekuna 
prowadzącego zajęcia oraz transport na różnego rodzaju zawody.  



Ludowy Klub Sportowy "Hetman" Byczyna: 
Zadanie pn. „Piłka nożna – nasza pasja” adresowane było do wszystkich członków klubu 
piłkarskiego, głównie dzieci i młodzieży poniżej 25. roku życia. Adresaci uczestniczyli  
w zajęciach prowadzonych na Stadionie Miejskim w Byczynie oraz boisku ORLIK.  
Ich celem było propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego wypoczynku, rozwijanie 
zdolności piłkarskich i udział w meczach mistrzowskich i sparingowych. W ramach zadania 
trener pracujący z 60 zawodnikami przeprowadził 245 jednostek treningowych oraz 
rozegranych zostało 60 meczy ligowych i sparingowych. Zakupiono również obuwie, piłki  
i koszulki sportowe. Umowa nr 9/2015 została podpisana 31 marca 2015 r. Koszt 
realizacji całości zadania wyniósł 15.833,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy  
w wysokości 12.000,00 zł została przeznaczona m.in. na wynagrodzenie trenera, badania 
lekarskie 60 zawodników, opłaty sędziowskie, transport na mecze oraz zakup sprzętu.  
 
Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza": 
Zadanie publiczne pn. „Sport to zdrowie” zakładało uruchomienie w Kostowie zajęć 
niwelujących wady postawy u dzieci zamieszkujących teren gminy, w szczególności  
w miejscowości Kostów, Janówka oraz Miechowa. W ramach zadania zorganizowano  
2 wyjazdy na kryty basen do Ostrzeszowa. Wsparciem zostało objętych ok. 25 dzieci. 
Umowa nr 10/2015 została podpisana 31 marca 2015 r.  Koszt realizacji całości zadania  
wyniósł mniej niż zakładano, a mianowicie zamiast 3.800,00 zł - 3.525,00 zł, z czego 
dotacja z budżetu gminy zamiast przyznanej kwoty 2.600,00 zł – 2.325,00 zł. 
Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 275,00 zł organizacja zwróciła. Z kolei kwotę 
2.325,00 zł przeznaczono na dwa wyjazdy (transport) do Ostrzeszowa i na zakup biletów 
wstępu na basen.  
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach:  
Zadanie „Aktywni i sprawni mieszkańcy” było skierowane do ok. 50 mieszkańców wsi 
Wojsławice w różnym przedziale wiekowym. W ramach zadania zorganizowano festyn 
sportowy oraz spotkanie podsumowujące projekt wraz z poczęstunkiem. Celem projektu 
była promocja zdrowego stylu życia, polepszenie kondycji sportowej mieszkańców oraz 
wspólna integracja sołectwa. Umowa nr 11/2015 została podpisana w dniu 26 marca 
2015 r. Koszt realizacji całości zadania wyniósł 2.201,47 zł, z czego dotacja z budżetu 
gminy to 700,00 zł. Z dotacji zakupiono wyżywienie na festyn oraz sprzęt sportowy.  
 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Dolina Słowików”  
Zadanie pn. „Potyczki rodzinne” polegało na organizacji na boisku LZS Proślice festynu 
sportowego dla mieszkańców Proślic i okolicznych wiosek gminy Byczyna, którego celem 
była integracja mieszkańców i zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego  
i uprawiania sportów. Umowa nr 12/2015 została zawarta w dniu 31 marca 2015 r. 
Całkowity koszt realizacji  zadania wyniósł: 2.960,26 zł, z czego dotacja z budżetu gminy 
to: 1.000,00 zł. Festyn odbył się 19.07.2015 r. Wzięło w nim udział ok. 60 osób. W jego 
trakcie rozegrano cztery mecze piłkarskie dzieci do lat 13 i jeden mecz dorośli kontra 
młodzież. Odbyły się też różne konkurencje m.in. bieg w worku, bieg z jajkiem, 
przeciąganie liny. W ramach zadania zakupiono nagrody i puchary dla uczestników 
festynu rodzinnego, a także produkty spożywcze i artykuły przemysłowe na potrzeby 
przygotowania poczęstunku/grilla oraz opłacono wynagrodzenie osoby zajmującej  
się rozliczeniem finansowym projektu.  
 
MAŁA DOTACJA: 
 
Ludowy Klub Sportowy „HETMAN” w Byczynie otrzymał w ramach małej dotacji 
kwotę 8.500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Piłkarska jesień. Umowa  
nr 20/2015 została zawarta w dn. 26.11.2015 r. W ramach zadania realizowanego  
od 30.11.2015 r. do 15.12.2015 r.  przeprowadzono 76 godzin treningów, zakupiono  
10 piłek, 12 par obuwia i 20 szt. kompletów strojów. Zadanie wpłynęło na poprawę 
sprawności fizycznej uczestników treningów, rozwinęło ich zainteresowania piłką nożną  
i umożliwiło aktywne spędzanie czasu wolnego.  



Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami  

 
Dotacje celowe z budżetu Gminy Byczyna dla właścicieli obiektów zabytkowych  

z terenu gminy są przyznawane rokrocznie po złożeniu przez zainteresowanych wniosków 
o udzielenia takiej dotacji. Dotacje te udzielane są na podstawie uchwały nr LIV/395/10 
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie tej uchwały Burmistrz 
Byczyny zarządzeniem powołuje komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie dotacji 
celowej z budżetu gminy. W 2015 r. w tym względzie wydano zarządzenie  
nr 9/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 15 stycznia 2015 r. Opiniowanie wniosków 
i określenie trybu określało, podejmowane również rokrocznie, Zarządzenie Burmistrza 
Byczyny o nr 8/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Zarządzenia powierzono Referatowi 
Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie.  
Po posiedzeniach komisji i ocenie pięciu wniosków złożonych przez właścicieli bądź 
zarządców nieruchomości zabytkowych komisja zaproponowała Burmistrzowi Byczyny 
dwie propozycje dofinansowania (dotacji). Burmistrz Byczyny przychylił  
się do zaproponowanych dotacji i wysokości proponowanych dotacji. W tym względzie 
przedłożono pod obrady Rady Miejskiej w Byczynie dwa projekty uchwał w tej sprawie. 
Uchwały zostały podjęte na przez Radę Miejską w Byczynie na sesji w dniu 12 lutego 
2015 r.  
W związku z tym przyznano dotację dla: 

1. Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Biskupicach na prace  
pn. „Konserwacja – impregnacja gontów nawy i prezbiterium wraz z daszkiem  
nad schodami chóru zabytkowego drewnianego kościoła w Biskupicach”  
w kwocie 5.000, 00 zł; 

2. Parafii Rzymskokatolickiej św. Augustyna w Kostowie na prace pn. „Wymiana 
pokrycia daszków z attykami na Kościele św. Augustyna w Kostowie” w kwocie 
7.000,00 zł. 

W dniu 24 lutego 2015 r. Burmistrz Byczyny podpisał umowy z parafiami  
na realizację zadań objętych dotacją. 

W zakresie realizacji zadania przez Parafię Rzymskokatolicką św. Jana Chrzciciela 
w Biskupicach wykonano impregnację gontów impregnatem koloryzującym na dachu 
nawy i prezbiterium kościoła wraz z daszkiem nad schodami chóru. Dzięki udzielonej 
dotacji udało się wykonać remont kościoła i powstrzymać proces niszczenia drewnianego 
kościoła w Biskupicach a także przywrócić kościołowi walory estetyczne. Sprawozdanie 
złożono w dniu 16 listopada 2015 r. Dokumenty przedłożone do sprawozdania 
potwierdzały wykonanie zadania zgodnie z umową (przedłożono kopie umowy  
z Wykonawcą, kopie kosztorysów powykonawczych) oraz kopie protokołu odbioru prac 
konserwatorskich jako potwierdzenie że prace wykonane w ramach umowy zostały 
odebrane przez służby konserwatorskie. Sprawozdanie z wykonania zadania zostało 
zaakceptowane przez Burmistrza Byczyny 18 listopada 2015 r. Koszt całkowity 
wykonanych robót wyniósł 7.168,21 zł z czego 69,75 % stanowiła dotacja Gminy 
Byczyna. 

W zakresie realizacji zadania przez Parafię Rzymskokatolicką  
św. Augustyna w Kostowie wymianę pokrycia daszków z attykami, rynien spustowych  
i rur spustowych. Dzięki udzielonej dotacji udało się wykonać remont kościoła  
i zabezpieczyć balkony kościoła przez zalewaniem i niszczeniem przez wody deszczowe. 
Sprawozdanie złożono w dniu 10czerwca 2015 r. Dokumenty przedłożone  
do sprawozdania potwierdzały wykonanie zadania zgodnie z umową (przedłożono kopie 
faktur, protokoły oględzin) oraz kopie protokołu odbioru prac konserwatorskich jako 
potwierdzenie, że prace wykonane w ramach umowy zostały odebrane przez służby 
konserwatorskie. Sprawozdanie z wykonania zadania zostało zaakceptowane przez 
Burmistrza Byczyny 26 czerwca 2015 r. Koszt całkowity wykonanych robót wyniósł 



13.571,46 zł z czego 51,57 % stanowiła dotacja Gminy Byczyna. W ramach tego zadania 
Parafia otrzymała również 3.700,00 zł (27,26% całości zadania) z innych źródeł. 

Wykonanie zadań realizowanych w ramach dotacji udzielonych przez Gminę 
Byczyna beneficjentom w 2015 potwierdziły także wizytacje Komisji ds. opiniowania 
wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu gminyw miejscach realizacji inwestycji 
w lutym 2016 r. 

Kwota 3.000,00 zł (środki z funduszu sołeckiego wsi Jakubowice) nie została jeszcze 
podzielona. 
 
Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

 
OSP Jakubowice 
Dotacja ujęta w budżecie była przeznaczona na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Jakubowice. Środki finansowe w kwocie 260.000,00 zł zostały przekazane  
w miesiącu lipcu br., w tym z Funduszu sołeckiego 10.000,00 zł. Dotacja została 
rozliczona, a rozliczenie zatwierdzone przez burmistrza. 
 
OSP Roszkowice 
Dotacja ujęta w budżecie była przeznaczona na przebudowę i adaptację obecnie 
istniejącej remizy strażackiej. W związku z tym, że nie podpisano porozumienia, środki  
w kwocie 30.000,00 zł nie zostały przekazane, a pozostałe 70.000,00 zł nie zaplanowano 
w budżecie 2016 roku. 
 
 
 


