
           
                             Załącznik  
                          do zarządzenia Burmistrza Byczyny  

                                                                                                                   Nr 54/2015 z dnia 24.03.2015 roku 
 

Informacja opisowa 
Burmistrza Byczyny  do sprawozdania rocznego z wykonania 

                     budżetu gminy za 2014 rok 
 

Informacj ę opracowano w oparciu o roczne sprawozdania finansowe z wykonania:  
1. dochodów  budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, § 
2. wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, §  
3.  o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  
4.  o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń 
5.  o nadwyżce bądź deficycie budżetowym 
6.  planów finansowych zakładów budżetowych 
7.  dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  

zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 
 

Plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1. 
Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2. 
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3. 
Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych  
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik nr 4. 
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia 
załącznik nr 5. 
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia 
załącznik nr 6. 
Plan i wykonanie wydatków obejmujących dotacje z budżetu gminy przedstawia załącznik 
nr 7. 
Plan i wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym  
ze środków Funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 8. 
Plan i wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2014 roku 
przedstawia załącznik nr 9, na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku przedstawia 
załącznikiem nr 9a. 
Plan i wykonanie wydatków bieżących obejmujących roczne i wieloletnie programy  
i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  
z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa  
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków 
niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych przedstawia załącznik  
nr 10. 
Informację z realizacji planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2014 rok 
przedstawia załącznik nr 11. 
Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet przedstawia załącznik nr 12. 
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2014 roku w WPF przedstawia 
załącznik nr 13. 



 
 
 

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony uchwałą Nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej  
w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku 

 
 

Początkowy plan budżetowy na 2014 rok wynosił : 
 
Dochody budżetu                           39.443.147,43 zł 

w tym: 
1) dochody bieżące             31.252.605,92 zł 
2) dochody majątkowe               8.190.541,51 zł 
 
Wydatki budżetu                          39.386.614,68 zł 

w tym: 
1) wydatki bieżące             29.757.043,23 zł 
2) wydatki majątkowe               9.629.571,45 zł 
 
Nadwyżka budżetu                      56.532,75 zł 
 
Przychody budżetu                 8.409.323,53 zł 
Rozchody budżetu                 8.465.856,28 zł 
 
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych               138.000,00 zł 
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości            188.000,00 zł 
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii w wysokości                    6.000,00 zł 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami          2.970.709,00 zł 
Wydatki  związane z realizacją zadań realizowanych w drodze  
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                    37.432,00 zł 
Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane  
z budżetu                  1.914.692,19 zł 
Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy            316.744,73 zł 
w tym ze środków funduszu sołeckiego 313.544,73 zł. 
 
 
W  2014 roku dokonano niżej wymienione zmiany w budżecie: 
Zwiększono dochody budżetu o kwotę                      2.664.279,34 zł  
które zostały omówione w załączniku nr 12. 
 
Zmniejszono przychody                  1.964.925,75 zł 
 
Zmniejszono deficyt budżetowy do kwotę                     2.465.403,10 zł 
osiągając planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie           1.377.585,35 zł 
 
Zwiększono wydatki budżetowe              1.343.226,74 zł 
Zmniejszono rozchody o kwotę                 643.873,15 zł 
 



 
 

Po zwiększeniu budżetu w ciągu  2014 roku plan budżetowy na dzień 
 

31.12.2014 roku wynosi: 
Dochody budżetu                                      42.107.426,77 zł 

w tym: 
1) dochody bieżące             34.319.391,03 zł 
2) dochody majątkowe               7.788.035,74 zł 
 
Wydatki budżetu                                     40.729.841,42 zł 

w tym: 
1) wydatki bieżące             32.480.372,23 zł 
2) wydatki majątkowe               8.249.469,19 zł 
 
Nadwyżka budżetu                 1.377.585,35 zł 
Przychody budżetu                 6.444.397,78 zł 
Rozchody budżetu                 7.821.983,13 zł 
 
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych               138.000,00 zł 
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości            205.280,00 zł 
Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii w wysokości                    6.000,00 zł 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami                     4.261.333,08 zł 
Wydatki  związane z realizacją zadań realizowanych w drodze  
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                  142.432,00 zł 
Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane  
z budżetu                  2.198.552,89 zł 
Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy            330.474,73 zł 
w tym ze środków funduszu sołeckiego 313.544,73 zł 
 
 

Wykonanie budżetu po stronie dochodów 
 
 Plan dochodów  42.107.426,77 zł 
 Wykonanie   35.221.853,03 zł co stanowi 83,65%  planu 
 W tym wykonanie: 
 
 Dotacje na zadania bieżące: 
-zlecone                                 4.230.364,80 zł 
-własne            1.478.800,94 zł 
  
Subwencje                  11.710.956,00 zł 
Dofinansowania do zadań bieżących  ze środków unijnych     1.479.644,57 zł 
Dofinansowania do inwestycji ze środków unijnych        977.850,64 zł 
 
Pozostałe dochody                           15.344.236,08 zł 
 
 



 
 

 
Plan i wykonanie dochodów budżetowych 

 
010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 
Plan    1.479.732,77 zł 
Wykonanie   1.054.985,49 zł   tj. 71,30% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan       932.069,39 zł 
Wykonanie      930.196,30 zł   tj. 99,80%  
w tym m.in. 

� dotacja na realizację zadania polegającego na wypłacie rolnikom  
 podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa         929.069,39 zł 
• zwroty kosztów geodezyjnych i szacunkowych i odsetek            1.126,91 zł 

 
Dochody majątkowe 
Plan        547.663,38 zł 
Wykonanie       124.789,19 zł   tj. 22,79% 

� wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości          77.125,81 zł 
Ww dochody uzyskano ze sprzedaży 2 działek i gruntów pod garażami. Wykonanie 
dochodów majątkowych ze sprzedaży działek i gruntów było zagrożone o czym informowano 
w informacji za I półrocze 2014 roku. Nie ma chętnych do nabycia działek nieuzbrojonych, 
dlatego gmina przystąpiła do sporządzenia projektu na uzbrojenie działek przy ulicy 
Borkowskiej, a spółka ZGK doprowadziła wodę do działek przy ulicy Nasalskiej.  

 
� dotacja od Marszałka Województwa Opolskiego            47.663,38 zł 

z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janówce. 
 
W dziale tym występują zaległości w kwocie 7.275,30 zł wynikające z nie wpłaconych 
należności za przyłącz wodociągowy i naliczonych odsetek za zwłokę.  
 
020 – Leśnictwo  
 
Plan       23.000,00 zł 
Wykonanie      22.172,63 zł  tj. 96,40% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan         8.000,00 zł 
Wykonanie        7.077,50 zł tj. 88,47%   

� za dzierżawę terenów łowieckich          7.077,50 zł 
 
Dochody majątkowe 
Plan          15.000,00 zł 
Wykonanie         15.095,13 zł tj. 100,63%      

� za sprzedaż drzewa          15.095,13 zł 
 
W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego, nie wystąpiły zaległości. 



 
 
600 – transport i łączność 
 
Plan       549.812,00 zł 
Wykonanie        83.963,65 zł tj. 15,27% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan           4.160,00 zł 
Wykonanie          6.963,65 zł tj. 167,40%   

� wpływy za zajęcie pasa drogowego                     5.699,83 zł 
� kary za zajęcie pasa drogowego          1.188,00 zł 
� odsetki i koszty upomnienia                 75,82zł 

 
Dochody majątkowe 
Plan       545.652,00 zł 
Wykonanie        77.000,00 zł tj. 14,11%  
Wykonane dochody w kwocie 77.000,00 zł dotyczą dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych 
przeznaczonej na przebudowę drogi wewnętrznej w Gołkowicach, która jest drogą dojazdową 
do budynków mieszkalnych w Gołkowicach po byłym KPGR w Byczynie.  
Nie wykonane dochody dotyczą środków z UE do zadania Mój Rynek w Byczynie w kwocie 
468.652,00 zł, dochody zostały zaplanowane w budżecie roku 2015. 
 
W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie  
118.209,43 zł oraz nadpłata w kwocie 10,73 zł. Zaległości dotyczą naliczonych kar w kwocie 
74.923,42 zł  i odsetek w kwocie 43.257,21 zł dla firmy, która źle wykonała drogę  
w Biskupicach do grodu. Sprawa znajduje się w sądzie. Zaległości w kwocie 28,80 zł dotyczą 
opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
 
700 – Gospodarka mieszkaniowa         
    
Plan         848.050,00 zł 
Wykonanie        711.013,35 zł  tj. 83,84% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan         745.050,00 zł 
Wykonanie        670.709,34 zł   tj. 90,02% 
 
W tym m.in.: 

� opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 
na plan        45.000,00 zł 
wykonano             45.136,30 zł  tj.100,30% 

� z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
na plan         33.000,00 zł 

      wykonano             45.656,43 zł tj.138,35%  
� wpływy z tytułu czynszów 

 na plan              642.550,00 zł 
 wykonano             553.149,90 zł tj.86,09% 

� pozostałe odsetki  
    na plan                  9.000,00 zł 
 wykonano               11.030,09 zł tj.122,56% 
 



 
• zwroty kosztów geodezyjnych i szacunkowych              

    na plan                  2.500,00 zł 
 wykonano                 1.090.65 zł tj.62,79% 

• koszty upomnień wykonano                 646,27 zł 
 
Dochody majątkowe 
Plan               103.000,00 zł 
Wykonanie     40.304,01 zł    tj. 39,13% 
W tym: 

� z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
na plan                      3.000,00 zł 

            wykonano                        410,93 zł  
� odpłatne nabycie prawa własności ( sprzedaż mienia ) 

na plan                             100.000,00 zł 
wykonano                            39.893,08 zł tj.39,89% 

W związku z tym, że nie ma już chętnych do nabycia wynajmowanych mieszkań i lokali, 
powyższe dochody nie zostały wykonane. 
 
W dziale tym występują zaległości w zapłacie do budżety gminy w kwocie 995.061,21 zł  
oraz nadpłaty w kwocie 7.516,85 zł. 
Największe zaległości dotyczą: 
- czynszów od lokali i mieszkań          381.507,80 zł 
- użytkowania wieczystego               7.849,55 zł 
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności      290.113,64 zł 
- najmu i dzierżawy składników majątkowych         39.725,42 zł 
W zaległościach, a więc w należnościach wymagalnych kluczową pozycją jest należność  
z tytułu sprzedaży budynków po byłym ZEC-u w kwocie 275.000,00 zł. Firma, która nabyła 
nieruchomość odsprzedała ją innemu podmiotowi. W roku 2014 gmina wystąpiła do sądu  
o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa, 
co pozwoli na przekazanie sprawy do egzekucji komornikowi sądowemu. Sprawa nie może 
być sfinalizowana bowiem okazało się, że ww spółka w KRS-ie nie ma wpisanego zarządu. 
W roku 2015 gmina zwróci się do sądu o ustanowienie kuratora dla spółki, który będzie miał 
obowiązek powołać zarząd, albo zlikwidować spółkę. 
W 2014 roku do dłużników wysłano łącznie wezwań i upomnień 270 sztuk, do sądu 
skierowano 15 spraw, do komornika  przekazano17 spraw. 
 
750 – Administracja publiczna     
 
Plan      137.320,21 zł 
Wykonanie     125.475,72 zł   tj. 91,37% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan      137.320,21 zł 
Wykonanie     125.475,72 zł   
W tym m.in.: 

� dotacje na zadania zlecone  z zakresu administracji rządowej  
na plan                          74.589,00 zł 
wykonano              74.589,00 zł tj.100,00% 
 
 
 



 
� dochody za udostępnianie danych osobowych 
 na plan                      7,35 zł 
 wpłynęło                   15,50 zł  

 
� z różnych dochodów 

 na plan             11.364,00 zł 
 wpłynęło              8.068,49 zł  

dochody z tytułu zwrotów za opłacone składki ubezpieczeniowe z jednostek 
organizacyjnych (Gmina organizowała jeden przetarg). 

 
� z różnych opłat 
 na plan               6.000,00 zł 
 wpłynęło            12.069,48 zł  
dochody dotyczyły zwrotów za rozmowy telefoniczne z Cispolu.  
 
Dochody z tytułu środków na dofinansowanie z UE zadań bieżących 
 na plan                         45.359,86 zł 
 wpłynęło             28.987,00 zł  

Wykonane dochody dotyczą projektu realizowanego w latach ubiegłych pn. „Weekend  
w Byczynie” w kwocie 18.187,00 zł oraz projektu „Wzrost kompetencji urzędników  
dla poprawy jakości usług….” w kwocie 10.800,00 zł. 
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości. 
 
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz   
           sądownictwa 
 
Plan         97.250,00 zł 
Wykonanie        69.880,52 zł  tj. 71,86% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan         97.250,00 zł 
Wykonanie        69.880,52 zł    
W tym dotacja na zadania zlecone gminom  

� aktualizacja spisu wyborców               1.637,00 zł 
� wybory do rad gmin i wybory burmistrzów           42.548,04 zł 
� wybory do Parlamentu Europejskiego           25.695,48 zł 

 
752 – Obrona narodowa 
 
Plan              800,00 zł 
Wykonanie             800,00 zł z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan              800,00 zł 
Wykonanie             800,00 zł    
W tym dotacja na zadania zlecone gminom  

� pozostałe wydatki obronne        800,00 zł 
 
 
 



 
 
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
Plan                  0,00 zł 
Wykonanie             278,00 zł z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan                  0,00 zł 
Wykonanie             278,00 zł    
dotyczy dochodu za zezłomowany piec z OSP Byczyna. 
 
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
   nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
 
Plan              11.358.484,00 zł 
Wykonanie             11.193.312,29 zł  tj. 98,55% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan              11.358.484,00 zł 
Wykonanie             11.193.312,29 zł    
W tym: 
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 

na plan            3.538.390,00 zł 
Wykonano         3.577.661,00 zł tj.101,11% 

Dochód przekazywany z budżetu państwa.  
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie  1.484,00 zł. 
Wykonanie udziałów jest zadowalające. Świadczy to o tym, że mieszkańcy naszej gminy 
podejmowali w ubiegłym roku pracę zarobkową w większym stopniu niż w poprzednich 
latach, a z podatków przez nich odprowadzanych, część wróciła do gminy. 
 
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 
 Na plan             10.000,00 zł 
 Wykonano             25.989,05 zł tj.259,89% 
Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu  
na wykonanie tych dochodów, nie ma też danych, aby precyzyjniej zaplanować wpływy. 
Również osoby prawne wykonały udziały większe od zaplanowanych. Zwiększone dochody 
mogą świadczyć o tym, że na terenie naszej gminy powstało więcej podmiotów tego typu.  
Są to np. spółdzielnie socjalne zatrudniające pracowników. 
 
Wpływy z karty podatkowej 
 na plan                        4.000,00 zł 
 wykonano               5.979,31 zł tj.149,68% 
zaległości w tym podatku            10.225,66 zł 
Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Podatek od spadków i darowizn 

na plan                    20.000,00 zł 
wykonano             22.609,79 zł tj.113,05% 

zaległość w tym podatku              1.401,00 zł 
nadpłata            9,00 zł 
Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu  
na dochody z tego tytułu. W kolejnych budżetach planuje się wpływy na podstawie 
wykonania z zeszłego roku. 
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 

na plan            136.000,00 zł 
wykonano           160.863,12 zł tj.118,28% 

nadpłata                       1,20 zł 
zaległość          17,26 zł 
Dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe, niezależny od gminy, planowany  
na podstawie wykonania z poprzedniego roku. 
 
Dochody własne w tym: 

� podatek od nieruchomości 
na plan          5.037.490,00 zł 
wykonano         4.801.753,04 zł tj.95,32% 

 zaległości w zapłacie podatku      4.033.301,49 zł 
      nadpłata                5.701,14 zł 

 
� podatek rolny 

na plan          2.332.920,00 zł 
wykonano         2.360.539,73 zł tj.101,18% 
zaległości w zapłacie podatku                    163.223,03 zł 
nadpłata                 3.403,90 zł 

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego jest zadowalające.  
 

� podatek leśny 
na plan                         29.985,00 zł 
wykonano              31.440,96zł tj.104,86% 
zaległości w zapłacie podatku             1.062,34 zł 
napłata           19,65 zł 
 
W celu ściągnięcia zaległości z trzech ww podatków: 
- do osób fizycznych wysłano łącznie 1533 upomnień na kwotę 910.355,41 zł  
i wystawiono 654 tytuły wykonawcze na kwotę  2.813.181,77zł (wpłynęło  
9.210,83 zł). Sporządzono 376 postanowienia o zarachowaniu na kwotę 134.352,20 zł.  
- do osób prawnych wysłano 23 upomnienia  na kwotę 139.043,00 zł i wystawiono  
22 tytuły egzekucyjne na kwotę 126.823,63 zł. Sporządzono również  
21 postanowień o zarachowaniu na kwotę  283.970,20 zł. 
 

� podatek od środków transportowych 
na plan            121.199,00 zł 
wykonano             98.352,75 zł tj.81,15% 
zaległości w zapłacie podatku          33.141,95 zł 



nadpłaty                    17,00 zł 
 
W celu ściągnięcia zaległości wysłano łącznie 18 upomnień na kwotę 25.726,00 zł, 
wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 2.557,00 zł, sporządzono  
8 postanowień o zarachowaniu na kwotę 14.055,20 zł. 
 

� odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
na plan              16.000,00 zł 
wykonano             23.270,25 zł tj.145,44% 
 

� opłata targowa 
na plan              15.000,00 zł 
wykonano                        13.299,00 zł tj.88,66% 
 

� wpływy z opłaty skarbowej 
na plan               30.000,00 zł 
wykonano              24.235,08 zł tj.80,78% 
 

� wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata adiacencka i renta planistyczna 
na plan                3.000,00 zł 
wykonano               1.111,60 zł tj.37,05% 
 

� wpływy z opłaty eksploatacyjnej     
na plan              43.000,00 zł 
wykonano             21.599,29 zł tj.50,23% 
 

Trudno jest określić na etapie planowania budżetu wpływy z ww pięciu opłat. Zazwyczaj, 
przyjmuje się plany porównywalne do wykonania z roku ubiegłego. 

� wpływy z opłaty od posiadania psów     
na plan               10.000,00 zł 
wykonano              10.297,50 zł tj.102,98% 

W związku z tym, że coraz większe opłaty ponosimy na opiekę nad zwierzętami,  
w tym pieskami i kotami, w roku 2013 Rada Miejska określiła wysokość opłaty od posiadania 
psów. Do wszystkich posiadaczy piesków zostały wysłane pisma na podstawie, których 
zostały złożone oświadczenia o posiadaniu bądź nie, pieska. Na tej podstawie dokonano 
przypisu należności. Na 31.12.2014 roku zaległość z tego tytułu wynosi 400,00 zł, a nadpłata 
50,00 zł. 
 
Ogółem w dziale tym występują zaległości do budżetu w kwocie 4.242.772,73 zł i nadpłata  
w kwocie 10.685,89 zł. 
 

W rozdziale 75615 występują zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości 
zabezpieczone hipoteką na kwotę 503.804,32 zł. 

W rozdziale 75616 występują zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości 
zabezpieczone hipoteką na kwotę 2.350.086,28 zł i z tytułu podatku rolnego na kwotę 
103.206,30 zł. 
 
 
 
 
 



 
 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy zgodnie  
ze sprawozdaniem Rb-PDP wynoszą ogółem                                356.204,60 zł 
w tym: 
- podatek od nieruchomości                335.649,90 zł 
- podatek od środków transportowych                           20.554,70 zł 
 
Skutki udzielonych przez gminę  ulg i zwolnień  wynoszą                               155.340,71 zł  
w tym z tytułu: 

- zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej                         155.340,71 zł 
z tego przypada na:  

• podatek od nieruchomości                          155.340,71 zł 
Zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej przysługują: 

1. podatnikom podatku od nieruchomości posiadających stodoły i budynki 
inwentarskie nie zajęte na potrzeby prowadzenia gospodarstwa rolnego  
z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

2. na nowo wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne na okres 2 lat. 
 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –  umorzenia zaległości podatkowych    
                                96.972,78 zł  
w tym: 

• podatek od nieruchomości                  77.542,78 zł 
• podatek rolny        17.345,00 zł 
• podatek leśny               59,00 zł 
• podatek od środków transportowych       1.368,00 zł 
• podatek od czynności cywilnoprawnych          658,00 zł 

 
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, 
odroczenie terminu płatności                        5.000,00 zł 
w tym: 

• podatek od nieruchomości            487,00 zł 
• podatek rolny          2.753,00 zł 
• podatek od czynności cywilnoprawnych       1.760,00 zł 

Z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożenia zapłaty 
podatku na raty korzystają: 
osoby fizyczne  i prawne znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej klęską 
lub wypadkiem losowym oraz osoby pozostające bez pracy i prawa do zasiłku. Ulgi udzielane 
są na wniosek podatnika i po przeanalizowaniu jego sytuacji finansowej i życiowej. 
 
758 – Różne rozliczenia 
 
Plan              11.761.680,17 zł 
Wykonanie             11.761.848,95 zł  tj. 100,00% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan    11.759.880,17 zł 
Wykonanie   11.760.048,95 zł    
 
 
 



 
 
W tym: 
Subwencje ogólne z budżetu państwa 
Na plan        11.711.136,00 zł 
Wykonano        11.711.136,00 zł tj.100% 
Z tego wykonano: 

• subwencja oświatowa       8.503.815,00 zł 
• subwencja wyrównawcza       3.020.572,00 zł 
• subwencja równoważąca          186.751,00 zł 

Różne rozliczenia finansowe 
Dochody w kwocie 48.912,95 zł dotyczą: 

• odsetek dopisywanych do rachunku bankowego  268,78 zł 
• dotacji celowej stanowiącej refundację poniesionych wydatków bieżących  

z Funduszu sołeckiego w roku 2013 w kwocie 48.644,17 zł 
 
Dochody majątkowe 
Plan             1.800,00 zł 
Wykonanie            1.800,00 zł   
Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej stanowiącej refundację poniesionych wydatków 
majątkowych z Funduszu sołeckiego w roku 2013 w kwocie 1.800,00 zł. 
 
801 – Oświata i wychowanie  
Plan                 1.021.796,39 zł 
Wykonanie                              977.450,27 zł  tj. 95,66% 
 
Dochody bieżące 
Plan      1.021.796,39 zł 
Wykonanie        977.450,27 zł  tj. 95,66%  
  
Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 
Dochody bieżące 
Plan                       45.849,11 zł 
Wykonanie           51.743,59 zł  tj. 112,86% 
w tym dotacja na zadania zlecone         8.849,11 zł 
z przeznaczeniem na zakup książek, pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla 6-latków. 
Pozostałe dochody dotyczą: 
- najmu mieszkań nauczycielskich (PSP Biskupice), najmu pomieszczeń szkolnych (gabinet 
stomatologiczny, sala gimnastyczna PSP Byczyna),  za wydawane duplikaty legitymacji 
szkolnych. 
 
Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
Plan                     106.642,00 zł 
Wykonanie         104.604,10 zł  tj. 98,09% 
w tym 
dotacje z budżetu państwa 
Plan           82.142,00 zł 
Wykonanie          82.142,00 zł tj. 100,00% 
 
pozostałe dochody          11.405,70 zł 



dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym oraz opłata za godziny 
pobytu powyżej 5 godzin. 
 
Rozdział 80104 – przedszkola 
Plan          308.506,00 zł 
Wykonanie         314.786,94 zł tj. 102,04% 
w tym 
dotacje z budżetu państwa 
Plan         258.506,00 zł 
Wykonanie        258.506,00 zł tj. 100,00% 
pozostałe dochody dotyczą; 
- odpłatności za przebywanie dziecka w przedszkolu w kwocie    46.636,70 zł,  
- odsetek w kwocie                       159,67 zł 
- różnych dochodów w kwocie         9.484,57 zł 
 
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 486,69 zł, nadpłaty 3,00 zł. 
Zaległości dotyczą nieuregulowanych należności za okres od stycznia do czerwca 2014 roku. 
Pomimo wielu wezwań do zapłaty należność nie została uregulowana. 

Rozdział 80110 –gimnazja 
Plan         33.787,28 zł 
Wykonanie        56.536,62 zł tj. 167,33% 
w tym dochody z UE na realizację projektu Comenius 
Plan         15.770,40 zł 
Wykonanie        16.632,00 zł  
Dofinansowanie jest większe od planowanego, bowiem zostały jeszcze zrefundowane 
wydatki nie rozliczone w poprzednim okresie rozliczeniowym. 
 
Pozostałe dochody dotyczą: 
- najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie            22.600,37 zł 
- pozostałych dochodów w kwocie                          7.852,63 zł 
- odsetek w kwocie                                             31,62 zł 
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 419,36 zł 
 
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe 
Plan          80.000,00 zł 
Wykonanie                    80.148,94 zł tj. 100,19% 
Zaplanowane dochody dotyczą: 
wpływów z tytułu funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów w Polanowicach, z opłat  
za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, za wynajem.  
 
Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne 
Plan                310.000,00 zł 
Wykonanie               290.923,80 zł tj. 93,85% 
dochody dotyczą opłat za przebywanie dzieci w przedszkolu  oraz opłat za wyżywienie  
w kwocie               286.554,80 zł 
dochodów z najmu pomieszczeń na potrzeby koloni 4.172,03 zł   
oraz odsetek          196,97 zł 
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 592,12 zł, nadpłaty 26,70 zł. 
 
 



 
 
 
Rozdział 80195 – pozostała działalność 
Plan                137.012,00 zł 
Wykonanie                 78.706,28 zł tj. 57,44% 
Dochody dotyczą: 
- dotacji celowej  kwocie 78.706,28 zł przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W 2014 roku  
10 pracodawców otrzymało zwrot kosztów za wykształcenie 12 uczniów, 5 pracodawców 
przyuczało do nauki zawodu przez okres 36 miesięcy 6 uczniów, przez okres 26 miesięcy  
1 ucznia oraz 5 pracodawców otrzymało zwrot za wykształcenie 5 uczniów w przyuczeniu  
do określonej pracy. 
 
Zaległości łączne tego działu na 31.12.2014 roku wynoszą 1.498,17 zł i nadpłaty 29,70 zł. 
 
851 – Ochrona zdrowia 
 
Plan       205.952,00 zł 
Wykonanie      208.690,70 zł  tj. 101,33% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan       205.952,00 zł 
Wykonanie      208.690,70 zł   tj. 101,33% 
W tym: 

� wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu           142.923,64 zł 
� dotacja od jednostek samorządu terytorialnego dla Centrum 
      Integracji Społecznej       65.137,06 zł 
 
Ponadto w dziale tym zaplanowano, w ramach zadań zleconych 
� dotację celową w kwocie            672,00 zł  

wykonano             630,00 zł 
na koszty wydawania decyzji dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na okres 
do 30 dni w przypadku, gdy zainteresowany nie ma ubezpieczenia z innego tytułu               
i równocześnie spełnia kryteria opieki społecznej ( np. bezdomni ) 

 
852 – Pomoc społeczna 
 
Plan    5.543.869,67 zł 
Wykonanie   5.487.908,56 zł  tj. 98,99% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan    5.543.869,67 zł 
Wykonanie   5.487.908,56 zł   w tym: 
 
dochody własne 

� wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 
na plan                            8.100,00 zł 
wykonano                6.740,50 zł tj.83,22% 

� wpływy z różnych dochodów 
na plan               12.608,00 zł 



wykonano                         15.331,12 zł tj.121,60% 
 
 
 

� dochody uzyskane z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego 
na plan               13.000,00 zł 
wykonano              22.315,86 zł  tj.171,66% 

� dochody uzyskane z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych 
na plan               4.500,00 zł 
wykonano              2.657,02 zł  tj.59,04% 
  

� środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako częściowa refundacja świadczeń 
    wypłaconych za prace społecznie użyteczne oraz prace interwencyjne i publiczne 

na plan                        307.200,00 zł 
wykonano                                  294.529,48 zł tj. 95,88% 

 
dotacje 

� na zadania zlecone gminom z zakresu pomocy społecznej 
na plan         3.150.103,58 zł 
wykonano        3.146.546,78 zł tj. 99,89% 

• na zadania własne 
na plan            869.028,00 zł 
wykonano           838.448,78 zł tj. 96,48% 
 

� celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
na plan         1.177.030,09 zł 
wykonano        1.160.491,59 zł tj. 98,60% 

Powyższe środki dotyczą dwóch projektów: „Twoje życie nasza wspólna sprawa”  
oraz Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
Projekty omówiono w załączniku nr 10. 
Zaległości w tym dziale wynoszą 765.527,55 zł i dotyczą przede wszystkim zaliczek 
alimentacyjnych i Funduszu alimentacyjnego, należnych gminie, od osób, które winny 
opłacać alimenty, a za które zaliczki alimentacyjne wypłaca budżet państwa oraz opłat  
za usługi opiekuńcze. 
 
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 
Plan    2.975.355,08 zł 
Wykonanie      388.862,06 zł  tj. 13,07% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan               1.016.425,13 zł 
Wykonanie      388.862,06 zł  tj. 38,26%  
  
W tym dotacja: 

� celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
na plan             274.277,23 zł 
wykonano            273.533,98 zł tj. 99,73% 
dotyczy projektu OPS „Razem ku przyszłości” oraz projektu realizowanego  
przez urząd "Cyfrowy debiut 50+". Projekty omówiono w załączniku nr 10.  
 

� celowa z budżetu państwa na zadania własne 



na plan             112.370,00 zł 
wykonano              96.737,70 zł tj. 86,09% 

     na realizację zadań związanych z prowadzeniem żłobka.  
 
Gmina Byczyna otrzymała dotację w ramach realizacji zadania programu instytucji opieki 
nad dziećmi do lat 3 ,,Maluch – edycja 2014” środki kwalifikowane w kwocie  
96.737,70 zł. 
dochody własne 

� z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku 
na plan              92.600,00 zł 
wykonano              15.890,38 zł tj. 17,16% 
w tym odsetki 4,48 zł, wyżywienie i za pobyt dziecka w żłobku  
15.885,90 zł 
 
Powyższe dochody zostały omyłkowo zaplanowane w tak dużej kwocie.  

 
� z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji BIP w Polanowiccah 

na plan                       537.177,90 zł 
wykonano               2.700,00 zł tj. 0,50% 
Wykonane dochody dotyczą wpłaty odszkodowania od firmy ubezpieczającej należyte 
wykonanie umowy (dotyczy Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej). 
Natomiast zaplanowane dochody dotyczą zwrotu podatku VAT od inwestycji  
Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach. Inwestycja nie została 
zakończona w roku 2014, jej realizację przeniesiono do budżetu 2015 roku i również 
dochody z tytułu zwrotu VAT zostały zaplanowane w budżecie 2015 roku. 

 
Dochody majątkowe 
Plan    1.958.929,95  zł 
Wykonanie                  0,00 zł  
 
W tym dotacje: 

� celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
na plan          1.958.929,95 zł 
wykonano                       0,00 zł 

Zaplanowana dotacja dotyczy projektu pn. „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości  
w Polanowicach”. Dochody z tego tytułu zostały przeniesione do budżetu 2015 roku. 
 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
Plan         201.907,00 zł 
Wykonanie        164.933,04 zł                     tj. 81,69% z tego: 
 
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne 
Plan           8.000,00 zł 
Wykonanie        10.610,75 zł tj. 132,63% 
w tym: 

• dochody bieżące 
Plan           8.000,00 zł 
Wykonanie        10.610,75 zł  tj.132,63% 
 



dochody dotyczą: 
− opłat za wyżywienie i mieszkanie uczniów w internacie  

 
 
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów 
Plan               193.907,00 zł 
Wykonanie             154.322,29 zł  tj. 79,59% 
w tym: 

• dochody bieżące 
Plan               193.907,00 zł 
Wykonanie             154.322,29 zł  tj. 79,59% 

 
dochody dotyczą: 
- dotacji celowej w wysokości 140.416,00 zł  przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Byczyna 
- dotacji celowej w wysokości 13.906,29 zł przeznaczonej na wyprawkę szkolną. W naszej 
gminie, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom, w 2014 roku wyprawkę szkolną 
przyznano 56 uczniom. 
 
Zaległości tego działu wynoszą 244,75 zł. 
 
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
Plan     4.822.292,72 zł 
Wykonanie    2.030.153,45 zł  tj. 42,10% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan     1.256.302,31 zł 
Wykonanie    1.151.475,62 zł tj. 91,66%  
 
Dochody majątkowe 
Plan     3.565.990,41 zł 
Wykonanie       878.677,83 zł tj. 24,64%  
 
z tego: 
 
Rozdział  90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Plan            3.249.350,00 zł 
Wykonanie             544.009,21 zł  tj. 16,74% 
w tym: 

• dochody bieżące 
Plan               145.257,00 zł 
Wykonanie             143.182,02 zł  tj. 98,57% 
Dochody dotyczą wpływu  z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji "Przyłącza  
w Roszkowicach" w kwocie 125.429,20 zł  oraz wpływów z ZGK za korzystanie z sieci 
kanalizacji sanitarnej Roszkowice w kwocie 17.752,82 zł. 

• dochody majątkowe 
Plan            3.104.093,00 zł 
Wykonanie             400.827,19 zł  tj. 12,91% 



Niskie wykonanie dochodów majątkowych związane jest z tym, że w kolejnym roku  
nie wpłynęło dofinansowanie z Unii Europejskiej do zrealizowanej inwestycji "Kanalizacja  
w Roszkowicach" w kwocie 2.289.189,00 zł. Po licznym rozmowach, wyjaśnieniach  
 
i zmianach we wniosku o płatność końcową, na dzień dzisiejszy wiosek o płatność  
jest weryfikowany przez Podmiot Wdrażający, została również przeprowadzona kontrola  
w terenie. 
Wykonane dochody majątkowe dotyczą: 
- dotacji z NFOŚiGW do przyłączy w Roszkowicach w kwocie 275.924,39 zł. Założenia  
na dotację były większe (584.904,00 zł) nie mniej jednak w związku z wykonaniem 
mniejszego zakresu robót (wykonano 94 przyłączy, w tym na 3 działkach gminnych),  
otrzymaliśmy mniejszą dotację. Drugi etap tego zadania, polegający na wykonaniu 
dodatkowych przyłączy do oczyszczalni w Byczynie, za zgodą NFOŚiGW, został 
zaplanowany w budżecie roku 2015 
- wpłat mieszkańców do przyłączy w Roszkowicach w kwocie 69.250,78 zł (kwota 
pomniejszona o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego), 72 osoby wpłaciły 
całość, w 4 przypadkach osoby w ogóle nie zapłaciły, a pozostałe osoby mają rozłożone 
wpłaty na raty. 
Należności gminy z tego tytułu wynoszą 8.776,60 zł. 
 
- wpłat mieszkańców na Przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 55.652,02 zł, (kwota 
pomniejszona o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego) całość wpłacono  
na 42 oczyszczalnie, pozostałe spłaty rozłożono na raty. 
Również w tym przypadku zaplanowane dochody z tytułu wpłat mieszkańców są większe  
od wykonania. Wiele osób wystąpiło o rozłożenie na raty powyższych płatności, wiele osób, 
w przypadku przydomowych oczyszczalni, przełożyło wpłatę na rok 2015. W związku  
z powyższym w budżecie 2015 roku zostały zaplanowane dochody z tego tytułu. 
Należności gminy z tego tytułu wynoszą 4.762,50 zł. 
 
W rozdziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne  
w kwocie 676.566,29 zł. Należności dotyczą: 
- naliczonych kar dla wykonawcy kanalizacji w Roszkowicach w kwocie 601.599,10 zł.  
Po wykonaniu I etapu wykonawca zszedł z budowy, ogłaszając upadłość, narażając gminę  
na dodatkowe koszty w związku z wyborem nowego wykonawcy.  W chwili obecnej jest 
prowadzone postępowanie sądowe między gminą, a syndykiem masy upadłościowej. 
- naliczonego odszkodowania od firmy ubezpieczającej należyte wykonanie umowy dotyczy 
kanalizacji Roszkowice) w kwocie 70.035,19 zł. W chwili obecnej jest prowadzone 
postępowanie sądowe. 
- wpłat od mieszkańców za wykonane przyłącza w kwocie 4.932,00 zł 
 
Rozdział  90002 – Gospodarka odpadami 
Plan            1.019.187,00 zł 
Wykonanie             888.870,86 zł  tj. 87,21% 
w tym: 

• dochody bieżące 
Plan            1.019.187,00 zł 
Wykonanie             888.870,86 zł  tj. 87,21% 
Dochody dotyczą: 

� opłaty „śmieciowej” 
na plan             900.000,00 zł 
wykonano                       813.706,33 zł tj.90,41% 



W 2014 roku obwiązywały takie same stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
jak w roku 2013,  które to wynosiły: 7 zł od osoby jeżeli odpady gromadzone były 
selektywnie, a nieruchomość wyposażona jest w przydomowy kompostownik, 10 zł od osoby  
 
jeżeli odpady gromadzone są selektywnie i 20 zł od osoby jeżeli odpady gromadzone  
są nieselektywnie.  
Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku objętych było 2 016 
nieruchomości  jednorodzinnych i wielorodzinnych, stąd przy określonych stawkach opłaty 
wymiar od 1 stycznia  do 31 grudnia 2014 roku z  tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
wyniósł 875.385,29  zł. Na rachunek urzędu wpłynęło 813.706,33 zł z tytułu opłaty  
za gospodarowanie odpadami. Za okres od 1 do 31 stycznia 2014 roku nadpłaty  wyniosły 
4.254,29 zł.  Natomiast należności wymagalne mieszkańców  wyniosły 65.933,25 zł.   

 
� wpływy z różnych dochodów 

na plan                 8.828,67 zł 
wykonano                        17.123,46 zł tj.193,95% 

w tym zwrot poniesionych  kosztów za upomnienia 12.104,90 zł, zwrot podatku VAT  
od realizowanego przez gminę projektu polegającego na unieszkodliwieniu wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Byczyna  w kwocie 5.018,56 zł. 
 

� środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie ww projektu usuwania azbestu  
na plan            101.308,95 zł 
wykonano                        53.322,20 zł tj.52,63% 

• pozostałe dochody obejmujące naliczone kary w kwocie 4.300,00 zł, w związku  
z zapisami umowy zawartej na odbiór odpadów komunalnych firma ALBA Ekoplus 
Sp. z o.o. wpłaciła karę umowną. Kara dotyczyła opóźnienia  w funkcjonowaniu 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  które to  wyniosło 43 dni  tj. od 
1 kwietnia do 13 maja 2014 roku, odsetki w kwocie 15,00 zł za nieterminowo 
wnoszone opłaty oraz wpływy za usunięcie azbestu z budynku świetlicy  
w Wojsławicach w kwocie 403,87 zł, ogólnie 

Plan                 9.049,38zł 
Wykonano                           4.718,87zł tj.52,15% 

Również w tym rozdziale plan dochodów nie został wykonany. Jeżeli chodzi o projekt 
usuwania azbestu, kolejny etap jego realizacji zostanie wykonany w roku 2015. W budżecie 
roku 2015 zostały ujęte wpływy z WFOŚiGW oraz wydatki na ten cel. Wielu mieszkańców 
gminy, którzy zadeklarowali chęć usunięcia azbestu ze swoich dachów, zrezygnowała  
z wykonania tego w roku 2014, tłumacząc się kosztami jakie muszą ponieść  
na nowe pokrycia dachowe. Dłuższy czas pozwoli im zabezpieczyć środki na ten cel. 
 
Zaległości tego rozdziału wynoszą 65.933,25 zł, nadpłaty 4.254,29 zł. Zaległości dotyczą 
opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.  W celu odzyskania, należnych gminie 
dochodów przeprowadza się liczne postępowania i podejmuje różne działania w tym: 
- do 82 właścicieli nieruchomości zostały wysłane wezwania do złożenia korekty deklaracji  
w związku z narodzinami lub śmiercią osób zamieszkujących daną nieruchomość 
- do 11 właścicieli nieruchomości wysłane zostały wezwania do złożenia wyjaśnienia złożenia 
korekty deklaracji 
- wydano decyzje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   
6 właścicielom nieruchomości 
- zostały wysłane postanowienia do  1 000 właścicieli nieruchomości, które informowały  
o przeksięgowaniu źle wpłaconych wpłat lub zarachowaniu wpłat na zaległości  



- wysłano  1 571 upomnień do tych właścicieli nieruchomości, którzy w terminie  nie wpłacili  
opłaty za gospodarowanie odpadami 
- wystawiono 564 tytuły wykonawcze 
 
- do 2 016 właścicieli nieruchomości zostały wysłane informacje o indywidualnych numerach 
kont na, które to od 2015 roku właściciele nieruchomości będą wpłacać opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
 
Rozdział  90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 
Plan                 71.658,31 zł 
Wykonanie               89.185,30 zł  tj. 124,46% 
w tym: 

• dochody bieżące 
Plan                 71.658,31 zł 
Wykonanie               89.185,30 zł  tj. 124,46% 
Dochody dotyczą zwrotu nadpłat przez zakład sprzedający energię uliczną. 
 
Rozdział  90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska 
Plan                 20.000,00 zł 
Wykonanie               27.680,30 zł  tj. 138,40% 
w tym: 

• dochody bieżące 
Plan                 20.000,00 zł 
Wykonanie               27.680,30 zł  tj. 138,40% 
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazuje Urząd Marszałkowski. 
 
Rozdział  90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 
Plan                      200,00 zł 
Wykonanie                 2.557,14 zł  tj. 1278,57% 
w tym: 

• dochody bieżące 
Plan                      200,00 zł 
Wykonanie                 2.557,14 zł  tj. 1278,57% 
Dochody z tytułu opłaty produktowej przekazuje Urząd Marszałkowski. 
 
Rozdział  90095 – Pozostała działalność 
Plan               461.897,41 zł 
Wykonanie             477.850,64 zł  tj. 103,45% 
w tym: 

• dochody majątkowe 
Plan               461.897,41 zł 
Wykonanie             477.850,64 zł  tj. 103,45% 
Powyższe dochody to końcowe dofinansowanie z Unii Europejskiej  do zakończonej 
inwestycji Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 
 
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
Plan                            550.000,00 zł 
Wykonanie                409.999,59 zł   tj. 74,55% 



 
 
 
 
Dochody majątkowe 
Plan      550.000,00 zł 
Wykonanie     409.999,59 zł  tj. 74,55% 
Wpływy dotyczą dotacji z Ministerstwa Kultury na mury obronne w Byczynie.  
 
926 – Kultura fizyczna i sport 
 
Plan                            530.124,76 zł    
Wykonanie     530.124,76 zł    tj. 100,00% z tego: 
 
Dochody bieżące 
Plan        30.124,76 zł 
Wykonanie       30.124,76 zł tj. 100,00% w tym: 
zapłata kary za nie w terminie wykonaną inwestycję w Starym Parku w kwocie 30.124,76 zł. 
 
Dochody majątkowe 
Plan       500.000,00 zł 
Wykonanie      500.000,00 zł  tj. 100,00% 
 
W tym dotacje: 

� celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
na plan             500.000,00 zł 
wykonano            500.000,00 zł 

Wpływy dotyczą dofinansowania z UE do zadania inwestycyjnego w Starym Parku.  
 
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S kwota wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy 
wynosi 35.221.853,03 zł, a pozostałe do zapłaty należności dla budżetu gminy  
na 31.12.2014 roku wynoszą 10.854.852,00 zł w tym zaległości ( należności wymagalne  
na 31.12.2014 roku )  6.873.088,68 zł i nadpłaty 22.507,46 zł. 
Według sprawozdania Rb – N o stanie należności na dzień 31.12.2014 roku kwota należności 
ogółem wynosi 11.093.569,38 zł, w tym należności wymagalne 6.698.565,87 zł, pozostałe 
należności 2.990.773,11 zł (w tym należności dotyczące środków unijnych przypisanych  
na podstawie złożonych wniosków o płatność w kwocie 2.584.326,80 zł oraz należności 
wykazane przez ZSGLiZ w Byczynie w kwocie 5.000,00 zł za wystawioną fakturę), gotówka 
i depozyty 1.278.749,94 zł, pożyczki tj. sprzedaż na raty nieruchomości gminnych  w kwocie 
9.633,20 zł oraz pożyczka udzielona dla OSP Kostów w kwocie 115.847,26 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dochody budżetu państwa 
 
Plan                              41.147,00 zł 
Wykonanie       88.668,18 zł  
 
W tym: 
 dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych  310,00 zł w tym: 
- przekazane – 294,50 zł 
- należne gminie w wysokości 5% wpływów – 15,50 zł 
 
 z tytułu zwrotu przez komornika Funduszu Alimentacyjnego 72.921,75 zł w tym: 
- przekazane – 39.645,67 zł 
- należne gminie  w wysokości 20% lub  40%  – 29.168,72 % zł, do przekazania 4.107,36 zł 
 
Z tytułu zwrotu przez komornika Zaliczki alimentacyjnej  5.314,04 zł w tym: 
- przekazane – 2.657,02 zł 
- należne gminie  w wysokości 50% – 2.657,02 zł 
 
należne odsetki 
- przekazane – 9.025,29 zł, do przekazania 1.097,10 zł 

 
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ZN należności budżetu państwa z tytułu wykonywania  
przez gminę Byczyna zadań zleconych wynoszą 1.174.033,50  zł. Należności dotyczą 
zaliczek i funduszu alimentacyjnego. 
Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań z tytułu wykonywania przez gminę zadań 
zleconych wynosi 0 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Wykonanie budżetu po stronie wydatków 
 
 Plan wydatków  40.729.841,42 zł 
 Wykonanie   37.052.003,77 zł co stanowi 90,97%  planu 
  

• wydatki bieżące  
plan        32.480.372,23 zł 
wykonanie         31.013.577,99 zł tj.95,48% 
z tego 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan        13.040.035,27 zł 
wykonanie       12.927.997,82 zł tj. 99,14% 
- dotacje bieżące z budżetu 
plan          2.078.552,89 zł 
wykonanie         2.045.841,81 zł tj. 98,43% 
 

• wydatki majątkowe  
plan                   8.249.469,19 zł 
wykonanie       6.038.425,78 zł tj. 73,20% 
 
 
w tym: 
- dotacje z budżetu 
plan           120.000,00 zł 
wykonanie          120.000,00 zł tj. 100,00% 

 
 

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  
 
010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 
Plan            1.200.609,05 zł 
Wykonanie                      1.175.651,63 zł    tj. 97,92% 
 
Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
Plan                                      16.000,00 zł 
Wykonanie                                       11.476,00 zł  
w tym:  

• wydatki majątkowe                              11.476,00 zł     
Wydatki dotyczą inwestycji pn. „Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice”  
w tym 1.476,00 zł z Fundusz sołeckiego wsi. 
 
Rozdział 01030 – izby rolnicze 
Plan                                      67.935,30 zł 
Wykonanie                                       62.981,13 zł tj. 92,71% 
w tym  

• wydatki bieżące                                    62.981,13 zł     



z tego w całości  wydatki bieżące dotyczące składek na rzecz Izby Rolniczej w Opolu 
 
 
 
Rozdział 01042 – wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 
Plan                                    141.171,00 zł 
Wykonanie                                     129.089,92 zł tj. 91,44% 
w tym  

• wydatki bieżące                                     
Plan               31.171,00 zł 
Wykonanie              29.309,91 zł     

z tego w całości  wydatki bieżące na opłaty roczne za odrolnienie gruntów   
 

• wydatki majątkowe                               
Plan             110.000,00 zł 
Wykonanie              99.780,01 zł     
w tym z Funduszu sołeckiego wsi Janówka 3.290,00 zł. 

Wydatki majątkowe dotyczą drogi w Janówce, zadanie zakończone. 
           
Rozdział 01095 – pozostała działalność 
Plan                         975.502,75 zł 
Wykonanie                                   972.104,58 zł tj. 99,65% 
w tym: 

• wydatki bieżące                               
Plan                                    965,502,75 zł 
Wykonanie                                     965.104,58 zł tj. 99,96% 
w tym: 

 zadania zlecone           929.069,39 zł 
- zwrot, producentom rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej                    910.852,34 zł 
- zakup wyposażenia, materiałów papierniczych i drukarskich        18.217,05 zł 
Zwrot podatku akcyzowego jest dotowany w 100% z budżetu państwa. Złożono 441 wnioski 
o zwrot podatku, w sumie na 11.792,2960 ha gruntów. Łączna ilość paliwa wykorzystana  
do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych faktur wyniosła 
958792,0399 litrów. 
 
Wykonanie zadań własnych jednostek budżetowych                   36.035,19 zł  w tym: 
- składki członkowskie do: 
     - Związek Gmin Śląska Opolskiego             8.646,00 zł 
     - Stowarzyszenie LGD Górna Prosna           14.698,50 zł 
     - Stowarzyszenie Obszarów Funkcjonalnych  
Kluczbork-Namysłów-Olesno              4.766,50 zł 
     - Związek Gmin Wiejskich RP              1.750,85 zł 
 
- remont pomostu nad zalewem                         4.000,00 zł 
- zakup narybku do stawu w Kochłowicach             2.000,14 zł 
- artykuły spożywcze na spotkania LGD "Górna Prosna"   173,20 zł 
 

• wydatki majątkowe                              
Plan                                      10.000,00 zł 
Wykonanie                                         7.000,00 zł  



Wydatki majątkowe dotyczą projektu na uzbrojenie działek na ulicy Borkowskiej. 
W  dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.  
 
 
600 – transport i łączność 
 
Plan             4.457.137,13 zł 
Wykonanie            3.775.327,23 zł   tj. 84,70% 
 
Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie 
Plan                            20.730,00 zł 
Wykonanie                           20.725,62 zł tj.99,98% 
w tym: 

• wydatki bieżące              
Plan                            20.730,00 zł 
Wykonanie                               20.725,62 zł tj.99,98% 
za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej. Dotyczy kanalizacji w Roszkowicach. 
 
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe 
Plan                          116.381,00 zł 
Wykonanie                         116.381,00 zł tj.100,0% 
w tym: 

• wydatki bieżące              
Plan                            16.381,00 zł 
Wykonanie                               16.381,00 zł tj.100,0% 
w tym dotacje na zadania bieżące             16.000,00 zł 
dla Powiatu Kluczborskiego na remont dróg gminnych na terenie powiatu w tym z Funduszu 
sołeckiego wsi Biskupice kwota 8.000,00 zł, wydane niezgodnie z wnioskiem, dlatego  
nie wykazane w sprawozdaniu RB 28S. 
oraz za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej    381,00 zł 

• wydatki majątkowe              
Plan                          100.000,00 zł 
Wykonanie                             100.000,00 zł  
w tym dotacje na zadania inwestycyjne          100.000,00 zł 
dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na inwestycję „Remont drogi powiatowej nr 1301O 
(Byczyna-Bruny) oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa-Proślice-Brzózka-Polanowice.) 
 
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 
Plan                       1.707.854,70 zł 
Wykonanie                      1.674.588,64 zł tj.98,05% 
w tym: 

• wydatki bieżące              
Plan                       1.569.854,70 zł 
Wykonanie                          1.560.275,94 zł tj.99,39% 
w tym finansowane przez gminę zakup kamienia na drogi, paliwa do kosiarek, łatanie 
ubytków na drogach w Ciecierzynie, podatek od nieruchomości (1.335.000,00 zł), wydatki 
remontowe na drogach w Gołkowicach i na Brzózce.     
 
W ramach zaplanowanych wydatków jednostek budżetowych wydatki w kwocie 72.547,06 zł 
dotyczą Fundusz sołeckiego i zostały zrealizowane w kwocie 60.225,68 zł (omówiono  
w załączniku nr 8). 



     
 
 
         

• wydatki majątkowe   
Plan                    138.000,00 zł 
Wykonanie              114.312,70 zł  
W ramach zaplanowanych wydatków, wydatki w kwocie 5.000,00 zł dotyczą Funduszu 
sołeckiego, wydatkowano  602,70 zł. 
Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 9. 
 
Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne 
Plan                        2.612.171,43 zł 
Wykonanie                       1.963.631,97 złtj.75,18% 
w tym: 

• wydatki majątkowe          
Plan                        2.612.171,43 zł 
Wykonanie                       1.963.631,97 zł  
Zaplanowane środki dotyczą wydatków związanych z projektem Mój Rynek w Byczynie, 
zadanie omówiono w załączniku nr 9. 
 
W  dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania nie wymagalne        
w kwocie 3.562,28 zł, które zostały uregulowane w terminie płatności. 
 
700 – Gospodarka mieszkaniowa         
    
Plan       925.770,00 zł 
Wykonanie      796.080,47 zł  tj. 85,99% 
 
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Plan                        925.770,00 zł 
Wykonanie                         796.080,47 zł tj. 85,99%  
w tym  

• wydatki bieżące jednostek budżetowych                
Plan                        925.770,00 zł 
Wykonanie                         796.080,47 zł tj. 85,99% 

w tym m.in.: 
- za wyceny lokali, działek, za podziały nieruchomości, za mapki,  
      za wyrysy i wypisy                       37.645,30 zł 
-    za podatek od nieruchomości od mienia komunalnego, leśny 
 którego właścicielem jest gmina Byczyna                   237.270,00 zł 
-    podatek rolny                1.032,00 zł 
-    za zakupy dotyczące mieszkań komunalnych np. opał        83.515,19 zł  
-    koszty komornicze i sądowe, koszty egzekucji           8.553,60 zł 
-     za usługi dotyczące mieszkań komunalnych 
      gminy w tym dopłaty do utrzymania mieszkań łącznie            139.438,38 zł  
Ponadto wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w Sierosławicach, wyremontowano 
dach na komórkach w Polanowicach i dach w Sierosławicach, na garażach w Miechowej, 
wykonano zabudowę łazienki w Miechowej oraz przeprowadzono drobne remonty  
i naprawy w kilku lokalach mieszkalnych 
-    za energię w mieszkaniach komunalnych        170.610,99 zł 



 
 
 
 
W  dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania nie wymagalne        
w kwocie 25.843,31 zł. Dotyczą one wydatków bieżących: zakupu węgla, energii i usług  
do mieszkań komunalnych. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności. 
 
710 – Działalność usługowa 
 
Plan                 160.000,00 zł 
Wykonanie                147.835,08 zł   tj. 92,40% 
 
Rozdział 71004- plany zagospodarowania przestrzennego 
Plan                           160.000,00 zł 
Wykonanie                                      147.835,08 zł tj.92,40% 
w tym 

wydatki majątkowe                               147.835,08 zł   
zostały omówione w załączniku nr 9. 
 
750 – Administracja publiczna     
 
Plan              3.964.394,23 zł 
Wykonanie             3.890.421,09 zł   tj. 98,13% 
W tym wykonanie:  
zadania zlecone       74.589,00 zł 
 
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie 
Plan                             74.589,00 zł 
Wykonanie                                        74.589,00 zł tj.100% 
w tym 

• wydatki bieżące                        74.589,00 zł   
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          74.589,00 zł 
z tego w całości zadania zlecone i powierzone przez Wojewodę  

           wykonywane przez pracowników Urzędu. 
 

Rozdział 75022 – rady gmin  ( miast i miast na prawach powiatu ) 
Plan                           121.400,00 zł 
Wykonanie                          112.233,52 zł tj.92,45% 
w tym wydatki bieżące: 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych         90.875,00 zł 
dotyczą wypłaty diet dla radnych 

• wydatki związane z realizacją statutowych zadań              21.358,52 zł    
                  dotyczą utrzymania biura Rady 
 
Rozdział 75023 – urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 
Plan                    3.530.591,35 zł 
Wykonanie          3.483.756,31 zł tj. 98,67% 
W tym: wydatki bieżące  wykonanie:        3.437.030,33 zł 
 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych                     10.926,00 zł 



ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży ochronnej oraz herbaty dla pracowników 
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane    2.855.640,77 zł 

 
 

z tego: 
- inkaso sołtysów i inkasenta opłaty targowej         34.398,39 zł 
- umowa zlecenie i o dzieło              1.500,00 zł 
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań            559.663,56 zł    
m.in. 

- energia elektryczna i CO                       84.053,93 zł 
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, 
      prenumeraty czasopism                       77.202,86 zł 
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi zewnętrzne      234.459,07 zł 
- podróże służbowe krajowe                       42.963,29 zł 
- opłat za rozmowy z telefonów stacjonarnych, komórkowych  
      i Internet              32.140,94 zł 
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych        57.394,83 zł 
-    koszty komornicze dotyczące podatków          17.163,40 zł 

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym obligują do zabezpieczenia środków na szkolenia  
i dokształcanie pracowników. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wykonano 
7.753,75 zł.  
 
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE  
wykonanie:                 10.800,00 zł 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         10.800,00 zł 
Projekt omówiono w załączniku nr 10. 

 
wydatki majątkowe                             46.725,98 zł 

wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu komputerowego.  
 
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego 
Plan                         112.093,88 zł 
Wykonanie                                   103.506,43 zł tj. 92,34% 
W tym:  
wydatki jednostki budżetowej          
Plan                58.621,17 zł 
Wykonanie               52.191,14 zł 
zakupiono pamiątki promocyjne, nagrody, opłacono stronę internetową, opłacono artykuły 
promocyjne, tłumacza języka węgierskiego, opłacono składki członkowskie do Kluczborsko-
Oleskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion 
PRADZIAD 
 
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE  
Plan                         53.472,71 zł 
Wykonanie               51.315,29 zł 
Projekt omówiono w załączniku nr 10. 
 
Rozdział 75095 – pozostała działalność 
Plan                         125.720,00 zł 
Wykonanie                                   116.335,83 zł tj. 92,54% 
w tym 



• wydatki bieżące                   116.335,83 zł 
dotyczące realizacji zadań statutowych – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady 
oraz opłaty związane z ubezpieczeniem mienia  gminy.  
 
Zobowiązania tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 243.277,47 zł.  
Są to zobowiązania nie wymagalne dotyczące przede wszystkim naliczonego dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, składek ZUS oraz podatku dochodowego, które zostały zapłacone 
w terminie. 
 
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz   
           sądownictwa 
 
Plan         97.250,00 zł 
Wykonanie        69.880,52 zł  tj. 71,86%  
w całości są to zadania zlecone 
 
Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 
Plan                             1.637,00 zł 
Wykonanie                                       1.637,00 zł tj.100% 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników          1.637,00 zł 
aktualizacji spisu wyborców               1.637,00 zł 
 
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 
Plan                           69.897,00 zł 
Wykonanie                                     42.548,04 zł tj.60,87% 
      -     świadczenia na rzecz osób fizycznych          27.190,00 zł 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników          6.149,91 zł 
- zadania statutowe               9.208,13 zł 

Poniesione wydatki dotyczyły wyborów do Rady Miejskiej w Byczynie oraz Burmistrza 
Byczyny. 
 
Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego 
Plan                            25.716,00 zł 
Wykonanie                                      25.695,48 zł tj. 99,92% 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników           5.147,40 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych           12.700,00 zł 

      -     zadania statutowe                7.848,08 zł 
Poniesione wydatki dotyczyły wyborów do Parlamentu Europejskiego. 
 
752 – Obrona narodowa 
 
Plan              800,00 zł 
Wykonanie             800,00 zł   tj. 100,00% 
 
Wydatki bieżące 
Plan              800,00 zł 
Wykonanie             800,00 zł  
W tym zadania zlecone gminom do realizacji w zakresie obrony narodowej 
Plan              800,00 zł  



Wykonanie             800,00 zł 
 
 
 
w tym wynagrodzenia i pochodne 
Plan              300,00 zł 
Wykonanie             300,00 zł  
 
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
Plan       268.722,00 zł 
Wykonanie      236.720,48 zł  tj. 88,09% 
 
Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji 
Plan                                     5.000,00 zł 
Wykonanie                                               5.000,00 zł  
w tym  

• wydatki bieżące z tego: 
środki na zadania statutowe, które przekazano na Fundusz Wsparcia Policji. 
 
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
Plan                                     5.000,00 zł 
Wykonanie                                               5.000,00 zł  
w tym  

• wydatki bieżące z tego: 
dotacja na organizację uroczystości związanej z nadaniem sztandaru Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku 
 
Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne 
Plan                                 220.456,00 zł 
Wykonanie                                           198.450,21 zł tj. 90,02% 
w tym  

• wydatki bieżące                              
Plan                                 200.456,00 zł 
Wykonanie                                           178.450,21 zł tj. 89,02% 
z tego: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              20.858,83 zł 
świadczenia na rzecz osób fizycznych              12.098,11 zł 
za udział strażaków w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 
 
W 2014 roku kwota 145.493,27 zł została wydatkowana na podtrzymanie poziomu ochrony 
przeciwpożarowej gminy Byczyna. Większość środków została rozdysponowana na stałe 
wydatki, takie jak energia elektryczna, ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych i samochodów pożarniczych.  
W ramach wydatków statutowych realizowano m.in. nw. wydatki: 
- energia elektryczna 17.220,22 zł 
- usługi 43.938,02 zł w tym m.in.: legalizacja aparatów oddechowych, instalacja stacji DSP  
w Kostowie, przegląd drabiny, samochodów, urządzeń, opłaty za wywóz odpadów 
komunalnych, naprawa samochodu w Paruszowicach, naprawa pompy w Jakubowicach, 
częściowa wymiana pokrycia dachowego strażnicy w Wojsławicach 



- zakupy 55.051,03 zł w tym m.in.: zakup butów strażackich dla OSP w Nasalach, zakup 
ubrań ochronnych i specjalnych typu NOMEX dla OSP w Paruszowicach, w Roszkowicach, 
w Janówce, w Proślicach, zakup rękawic strażackich dla OSP w Nasalach, w Proślicach,  
 
w Paruszowicach, zakup hełmów dla OSP w Janówce, w Jakubowicach, zakup paliwa, części 
do samochodów, opału 
- ubezpieczenia 21.329,00 zł 
- badania lekarskie 2.495,00 zł 
 
W ramach powyższych wydatków zaplanowane wydatki w kwocie 10.806,00 zł dotyczą 
Funduszu sołeckiego. Zostały zrealizowane w kwocie 10.805,99 zł w tym zgodnie  
z wnioskiem kwota 4.499,99 zł i taka została wykazana w sprawozdaniu Rb 28S.  

 
• wydatki majątkowe                          

Plan                                   20.000,00 zł 
Wykonanie                                             20.000,00 zł  
w tym dotacja celowa na zakup pieca CO dla OSP w Byczynie. 

Szczegółowy opis realizowanych inwestycji  w załączniku nr 9a. 
 

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe 
Plan                                   38.266,00 zł 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       266,00 zł 
Wykonanie                                             28.270,27 zł tj. 73,88% 
w tym  

• wydatki bieżące                             28.270,27 zł   
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia  200,00 zł 
 

za opłaty związane z uruchomieniem systemu wczesnego informowania ludności o nagłych 
sytuacjach w postaci krótkich informacji wysyłanych na telefony komórkowe w systemie 
Samorządowy Informator SMS. System ten  służy szybkiemu powiadamianiu, jak największej 
liczby ludności o sytuacjach tj. skażenie środowiska, klęski żywiołowe, zagrożenie 
bezpieczeństwa publicznego, awarie techniczne. 
Ponadto dokonano naprawy stacji obiektowej RSA DSP w Roszkowicach. Stacja  
ma bezpośrednią łączność i jest w dyspozycji Wojewody Opolskiego na potrzeby obronności 
kraju, jak i zarządzania kryzysowego. Wymaga stałej sprawności technicznej i podlega 
corocznym przeglądom technicznym. Zmodyfikowano system łączności w urzędzie, który 
zabezpiecza bezpośredni system wykrywania zagrożeń i alarmowania ludności o mogących 
wystąpić zagrożeniach, na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.  
W roku 2014 odnotowano w naszej gminie silne ulewy oraz huraganowe wiatry, które 
spowodowały uszkodzenia dróg gminnych w postaci wymycia i zerwania nawierzchni.  
W celu utrzymania przejezdności dróg gminnych, poprawy ich stanu, w trybie pilnym 
zakupiono i rozprowadzono kamień na sołectwa gminy, za kwotę 20.000,00 zł. 
 
Zobowiązania nie wymagalne tego działu na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 2.937,72 zł  
i zostały zapłacone w terminie. 
        
757 – obsługa długu publicznego 
 
Plan                  746.509,13 zł 
Wykonanie      592.311,93 zł  tj. 79,34% 
 



Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek  samorządu terytorialnego 
 
 
W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki bieżące dotyczące: 

• spłaty odsetek   
Plan                       742.509,13 zł 
Wykonanie                        588.544,96 zł tj.79,26% 

do niżej wymienionych banków: 
-     od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w BS Namysłów O/Byczyna 
Plan                                          28.000,00 zł 
Wykonanie                                        25.111,62 zł tj.89,68% 
-     BS Bank Rolników w Opolu 
Plan                                        101.199,68 zł 
Wykonanie                                        73.811,87 zł tj.72,94% 
-     BS Namysłów 
Plan                                        111.300,32 zł 
Wykonanie                                        99.888,82 zł tj.89,75% 
-     BS Praszka 
Plan                                          76.000,00 zł 
Wykonanie                                        73.641,55 zł tj.96,90% 
-     BS Wołczyn 
Plan                                        203.726,94 zł 
Wykonanie                                      151.304,67 zł tj.74,27% 
-     BOŚ w Opolu 
Plan                                          35.000,00 zł 
Wykonanie                                        33.295,68 zł tj.95,13% 
-    WFOŚiGW w Opolu 
Plan                                          17.000,00 zł 
Wykonanie                                        14.424,69 zł tj.84,85% 
-   ING Krapkowice O/Olesno 
Plan                                          84.000,00 zł 
Wykonanie                                        80.182,49 zł tj.95,46% 
-   BGK Warszawa O/Opole 
Plan                                          47.000,00 zł 
Wykonanie                                        27.601,38 zł tj.58,73% 
-   NFOŚiGW w Warszawie 
Plan                                          30.000,00 zł 
Wykonanie                                                 0,00 zł  
-   Powiat Kluczborski (zakupy na raty) 
Plan                                            9.282,19 zł 
Wykonanie                                          9.282,19 zł tj.100,00% 
 

• rozliczeń z bankami, które są związane z obsługą długu 
Plan                                      4.000,00 zł 
Wykonanie                                    3.766,97 zł tj. 94,17% 
Wydatki dotyczą prowizji bankowych za przekazywane wyciągi bankowe. 
 
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań niewymagalne wynoszą 1.336,59 zł. 
 
 



 
 
 
 
758 – Różne rozliczenia 
 
Plan             94.123,15 zł 
Wykonanie           44.389,15 zł   tj. 47,16% 
 
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
Plan              44.389,15 zł 
Wykonanie            44.389,15 zł 
 
W wyniku  kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej ustalono, że na skutek 
wprowadzenia do SIO przez szkoły i placówki oświatowe podległe gminie (PSP Biskupice  
i PSP Roszkowice) danych niezgodnych ze stanem faktycznym na dzień 30.09.2010 roku,  
gmina uzyskała subwencję oświatową w kwocie wyższej od należnej o 44.389,15 zł. 
W związku z powyższym w możliwie najkrótszym czasie dokonano zwrotu powyższej kwoty 
na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów. 
 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 
Plan              49.734,00 zł 
 
Niewykorzystane środki dotyczą rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe.  
 
801 – Oświata i wychowanie  
 
Plan      12.575.554,93 zł 
Wykonanie     12.254.264,13 zł  tj. 97,45% 
 
Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 
Plan         5.369.388,49 zł 
Wykonanie        5.257.936,46 zł tj. 97,92% 
Gmina Byczyna jest organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych. W roku szkolnym 
2013/2014  do szkół podstawowych uczęszczało 495 dzieci, do 32 oddziałów. 
 

• wydatki bieżące 
Plan         4.827.970,49 zł 
Wykonanie        4.717.876,05 zł tj. 97,72% 
w tym: 
- dotacje na zadania bieżące 
Plan            580.758,40 zł 
Wykonanie           560.685,30 zł tj. 96,54% 
w tym: 
dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie. 
Dotacja została przekazana w całości, po rozliczeniu na rachunek bankowy gminy zwrócono 
kwotę 20.073,10 zł. 
 
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Plan           209.428,00 zł  
Wykonanie       207.262,40 zł tj.98,97% 



 

 

-   wydatki jednostek budżetowych     
Plan         4.037.784,09 zł 
Wykonanie        3.949.928,35 zł tj. 97,82% 
w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan         3.424.389,41 zł 
Wykonanie        3.400.237,29 zł tj. 99,29% 
w tym wypłata dodatków uzupełniających w PSP Byczyna 21.482,84 zł, w PSP Biskupice 
6.966,59 zł, w PSP Roszkowice 8.567,03 zł, wypłata odprawy emerytalno-rentowej  
w Biskupicach 10.382,40 zł  i wypłata nagród jubileuszowych łącznie 28.368,56 zł. 
 
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan            613.394,68 zł 
Wykonanie           549.691,06 zł tj. 89,61% 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą m.in.: 
- materiałów biurowych i środków czystości 
- opału, w tym oleju dla PSP w Biskupicach 
- materiałów do drobnych remontów i napraw 
- energii elektrycznej, wody 
- ubezpieczenia budynków oraz wyposażenia szkół 
- zakupionych mebli i pomocy dydaktycznych dla klas pierwszych 
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania zlecone na kwotę 8.849,11 zł. Wydatki 
dotyczyły zakupu podręczników do zajęć danego języka obcego nowożytnego, materiałów 
edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka i materiałów ćwiczeniowych 
 

• wydatki majątkowe 
Plan            541.418,00 zł 
Wykonanie           540.060,41 zł tj. 99,75% w tym  
za monitoring zewnętrzny w PSP w Roszkowicach, za inwestycje w PSP w Roszkowicach  
i w PSP w Biskupicach, które omówiono w załączniku nr 9a. 
 
Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
Plan            289.442,27 zł 
Wykonanie           277.385,58 zł tj. 95,83% 
W Gminie Byczyna funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.      
 

• wydatki bieżące 
Plan            289.442,27 zł 
Wykonanie           277.385,58 zł tj. 95,83% 
w tym: 
- dotacje na zadania bieżące 
Plan            114.135,25 zł 
Wykonanie           114.135,25 zł tj. 100,00% 
w tym: 
dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie.  
 



 
 
 
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Plan               6.542,00 zł  
Wykonanie           6.333,63 zł tj. 96,81% 
 
-   wydatki jednostek budżetowych       
Plan            168.765,02 zł 
Wykonanie           156.916,70 zł tj. 92,98% 
w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan            127.872,02 zł 
Wykonanie           122.471,65 zł tj. 95,78% 
 
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan              40.893,00 zł 
Wykonanie             34.445,05 zł tj. 84,23% 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują m.in.: 
- naczynia jednorazowe wykorzystywane w dożywianiu uczniów 
- odpis na ZFŚS 
 
Rozdział 80104 – przedszkola 
Plan         1.688.031,95 zł 
Wykonanie        1.670.650,70 zł tj. 98,97% 
 
W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu uruchomionych było 14 oddziałów, do których 
uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Łącznie w przedszkolu było 248 wychowanków.   
 

• wydatki bieżące 
Plan         1.520.031,95 zł 
Wykonanie        1.504.170,70 zł tj. 98,96% 
w tym: 
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Plan             57.100,00 zł  
Wykonanie         56.861,75 zł tj. 99,58% 

-   wydatki jednostek budżetowych       
Plan          1.462.931,95 zł 
Wykonanie         1.447.308,95 zł tj. 98,93% 
w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan          1.230.163,95 zł 
Wykonanie        1.225.547,89 zł tj. 99,62% 
w tym dodatki uzupełniające  12.350,79 zł, nagrody jubileuszowe 11.494,71 zł. 
 
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan            232.768,00 zł 
Wykonanie           221.761,06 zł tj. 95,27% 
 
 



 
 
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to m.in.: 
- energia, CO, woda, usługi telefoniczne, kominiarskie 
- modernizacja oświetlenia 
- wymiana poziomu zimnej wody  
- remont łazienki w oddziale zamiejscowym w Dobiercicach 
- naczynia jednorazowe 

• wydatki majątkowe 
Plan            168.000,00 zł 
Wykonanie           166.480,00 zł tj. 99,10% 
które omówiono w załączniku nr 9a. 
 
Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego 
Plan              13.000,00 zł 
Wykonanie             11.571,65 zł tj. 89,01% 

• wydatki bieżące 
Plan              13.000,00 zł 
Wykonanie             11.571,65 zł tj. 89,01% 
w tym: 
-  dotacja na zadania bieżące, dla Spółdzielni Socjalnej "Perunica" na punkt przedszkolny 
"Mysia wieża". 
Plan               5.000,00 zł  
Wykonanie           4.167,20 zł tj. 83,34% 

-   wydatki jednostek budżetowych       
Plan                8.000,00 zł 
Wykonanie              7.404,45 zł tj. 92,56% 
w tym  zwrot kosztów za uczestnictwo dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych 
gminach. 
 
Rozdział 80110 – gimnazja 
Plan         2.696.183,05 zł 
Wykonanie        2.648.216,46 zł tj. 98,22% 
w tym: 
realizacja projektu Comenius     
Plan             33.564,76 zł       
Wykonanie            33.564,39 zł tj. 100,00% 
Projekt został szczegółowo opisany w załączniku nr 10. 
W roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum w Byczynie było 15 oddziałów, w których                    
naukę pobierało 302 uczniów. 
 
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Plan           124.300,00 zł  
Wykonanie       123.753,52 zł tj. 99,56% 
- dotacje na zadania bieżące 
Plan            113.917,24 zł 
Wykonanie           107.244,13 zł tj. 94,14% 
w tym: 



dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA na prowadzenie PSP w Kostowie. 
Dotacja została przekazana w całości, po rozliczeniu na rachunek bankowy gminy zwrócono 
kwotę 6.673,11 zł. 
 
-   wydatki jednostek budżetowych       
Plan          2.424.401,05 zł 
Wykonanie         2.383.654,42 zł tj. 98,32% 
w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan         2.099.351,05 zł 
Wykonanie        2.088.467,18 zł tj. 99,48% 
w tym wypłata dodatków uzupełniających 37.198,37 zł i nagród jubileuszowych 25.237,60 zł. 
Do sierpnia 2014 roku wypłacano w gimnazjum dla dwóch osób wynagrodzenie za czas 
przebywania na urlopie zdrowotnym. 
 
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan            325.050,00 zł 
Wykonanie           295.187,24 zł tj. 90,81% 
w tym wydatki zaplanowane w związku z prowadzoną sprawą sądową dotyczącą hali 
sportowej przy gimnazjum 
Plan               3.500,00 zł 
Wykonanie              3.500,00 zł 
 
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkole to m.in.: 
- energia, CO, woda, usługi telefoniczne, kominiarskie 
- usługi pocztowe 
- konserwacja nagrzewnicy gazowej 
- realizacja odpisu na ZFŚS 
 
Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół  
 

• Wydatki bieżące 
Plan           388.150,00 zł 
Wykonanie          382.698,79 zł tj. 98,60% 
w tym: 
-   wydatki jednostek budżetowych       
Plan            388.150,00 zł 
Wykonanie           382.698,79 zł tj. 98,60% 
w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan              41.150,00 zł 
Wykonanie             38.745,81 zł tj. 94,16% 
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan            347.000,00 zł 
Wykonanie           343.952,98 zł tj. 99,12% 
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to m.in.: 
- opłaty za bilety miesięczne dla PKS Kluczbork za przewóz uczniów do szkół 
- zakup paliwa, części zamiennych 
- zwrot kosztów przejazdu ucznia z miejsca zamieszkania do punktu odbioru dzieci przez 
przewóz szkolny  



- zwrot kosztów zakupu biletów dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół 
ponadgimnazjalnych w Polanowicach, po okazaniu biletu miesięcznego,  w wysokości 90%. 
 
 
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe 
Plan         1.189.754,74 zł 
Wykonanie        1.162.803,00 zł tj. 97,74% 
W roku szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszczało 62 uczniów w 7 oddziałach. 
 

• Wydatki bieżące 
Plan                    1.169.754,74 zł 
Wykonanie        1.142.803,00 zł tj. 97,70% 
w tym: 
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Plan             51.100,00 zł  
Wykonanie         50.500,67 zł tj. 98,83% 
-   wydatki jednostek budżetowych       
Plan          1.118.654,74 zł 
Wykonanie         1.092.302,33 zł tj. 97,64% 
w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan             951.254,74 zł 
Wykonanie            942.225,86 zł tj. 99,05% 
 
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan              167.400,00 zł 
Wykonanie             150.076,47 zł tj. 89,65% 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to m.in.: 
- energia, CO, woda, usługi telefoniczne, kominiarskie 
- usługa psychologiczna 
- realizacja odpisu na ZFŚS 
 

• wydatki majątkowe 
Plan              20.000,00 zł 
Wykonanie             20.000,00 zł tj. 100,00% 
Wydatki dotyczą zapłaconej, ostatniej raty za zakupione od Powiatu Kluczborskiego 
warsztaty szkolne w kwocie 20.000,00 zł (załącznik nr 9). 
 
Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Plan              26.909,00 zł 
Wykonanie             22.726,62 zł tj. 84,46% 
 

• wydatki bieżące 
Plan              26.909,00 zł 
Wykonanie             22.726,62 zł tj. 84,46% 
w tym: 
-  dotacje na zadania bieżące 
Plan               8.072,00 zł  
Wykonanie           8.072,00 zł 



Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zadania dotyczące doradztwa metodycznego  
dla nauczycieli, wynikające z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie Gminy 
Byczyna. 
 
 
 
Pozostałe wydatki w kwocie 14.654,62 zł realizowane były w placówkach oświatowych  
i dotyczyły dokształcania i doskonalenia nauczycieli. 
 
Rozdział 80148 – stołówki szkolne 

• wydatki bieżące 
Plan            616.052,43 zł 
Wykonanie           585.392,28 zł tj. 95,02% 
w tym: 
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Plan               1.300,00 zł  
Wykonanie              829,80 zł tj. 63,83% 

-   wydatki jednostek budżetowych      
Plan             614.752,43 zł 
Wykonanie            584.562,48 zł tj. 95,09% 
w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan             225.877,43 zł 
Wykonanie            222.173,59 zł tj. 98,36% 
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan             388.875,00 zł 
Wykonanie            362.388,89 zł tj. 93,19% 
 
Wydatki związane z realizacja zadań statutowych to m.in.: 
- paliwo do samochodu dowożącego posiłki do placówek 
- naprawa samochodu 
- naczynia jednorazowe 
- środki czystości, energia, wywóz nieczystości 
- wykonanie przyłącza wewnętrznej instalacji gazu w kuchni przedszkola 

W stołówce szkolnej zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi, w stołówce przedszkolnej    
5 pracowników. 
 
Rozdział 80195 – pozostała działalność 
Plan             298.643,00 zł 
Wykonanie            234.882,59 zł tj. 78,65% 
 

• wydatki bieżące 
Plan             298.643,00 zł 
Wykonanie            234.882,59 zł tj. 78,65% 
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan                1.200,00 zł 
Wykonanie               1.200,00 zł  
 



wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan            297.443,00 zł 
Wykonanie           233.682,59 zł tj. 78,56% 
 
W ramach wydatków bieżących tego rozdziału realizowane są wydatki na: 
 
- wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnej w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 
- nagrody na konkursy przedmiotowe organizowane na szczeblu gminnym 
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych  
 
Zobowiązania tego działu na 31.12.2014  roku wynoszą  883.501,56 zł i dotyczą przede 
wszystkim naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych, 
składek ZUS, FP i podatku od wynagrodzeń. 
 
851 – Ochrona zdrowia 
 
Plan       223.952,00 zł 
Wykonanie      217.460,98 zł  tj. 97,10% 
 
Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii 
Plan                   6.000,00 zł 
Wykonanie                  5.947,21 zł  
w całości są to zadania statutowe jednostki budżetowej. Wydatki dotyczyły: zakupu środków 
czystości do punktu AA, artykułów spożywczych do punktu AA, zabawek dla dzieci  
z rodzin uzależnionych oraz opłacono zajęcia psychologiczne dla uczniów i rodziców  
w szkołach na terenie gminy. 
 
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Plan                205.280,00 zł 
Wykonanie               203.471,01 zł tj. 99,12% 
 
Wydatki bieżące 
Plan                 205.280,00 zł 
Wykonanie                203.471,00 zł tj. 99,12% 
w tym: 
-dotacje na zadania bieżące 
Plan                 172.280,00 zł 
Wykonanie                171.735,33 zł tj. 99,68% 
 
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan                   12.500,00 zł 
Wykonanie                  11.762,49 zł tj. 94,10% 
-wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan                   20.500,00 zł 
Wykonanie                  19.973,19 zł tj. 97,43% 
W ramach wydatków bieżących realizowano zadania zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej  
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, a więc: 



prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo – 
wychowawczej w szczególności wśród dzieci i młodzieży w celu zapobiegania                         
i przeciwdziałania wszelkim patologiom społecznym takim jak: alkoholizm, narkomania, 
przemoc. W związku z powyższym Burmistrz Byczyny ogłosił konkurs na realizację zadań 
zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Ponadto w budżecie zaplanowano: 
1. dotację dla Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach w kwocie 162.280,00 
zł, przekazano 162.280,00 zł. Po rozliczeniu dotacji na rachunek bankowy gminy zwrócono 
kwotę 520,84 zł 
2. dotacje na profilaktykę w kwocie 10.000,00 zł przekazano 10.000,00 zł, które zostały 
podzielone zgodnie z konkursem ofert. Po rozliczeniu dotacji na rachunek bankowy gminy 
zwrócono kwotę 23,83 zł 
Szczegółowe rozliczenie udzielonych dotacji znajduje się w opisówce do załącznika nr 7. 
 
W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono artykuły spożywcze i szkolne  
dla dzieci z rodzin patologicznych i na realizację programów profilaktycznych oraz 
przygotowano paczki świąteczne. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości i opał  
do punktu AA. Zwracane są poniesione koszty dojazdów dla osób uczęszczających  
do Poradni Odwykowej w Kluczborku, opłacono indywidualne konsultacje z psychologiem, 
opłacono szkolenie dla członków komisji ds. profilaktyki, opłacono udział dzieci  
w spektaklach profilaktycznych i wycieczkach. 
Na bieżąco współpracuje się z Poradnią Leczenia Odwykowego w Kluczborku.  
 
Rozdział 85195 – pozostała działalność 
Plan                12.672,00 zł 
Wykonanie                 8.042,76 zł tj. 63,47% 
W tym 
Wydatki bieżące                8.042,76 zł  
Z tego: 
- dotacja dla Hospicjum Św. Ojca Pio             3.000,00 zł 
- dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia przeciwko  
meningokokom typu C                4.412,76 zł 
Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego została przekazana w wysokości 9.000,00 zł,  
po rozliczeniu na rachunek bankowy gminy zwrócono kwotę 4.587,24 zł. 
Pozostałe wydatki w kwocie        630,00 zł  
dotyczą zadań zleconych do realizacji dla OPS-u w tym wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 630,00 zł. 
 
W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.  
 
852 – Pomoc społeczna 
 
Plan    7.567.580,18 zł 
Wykonanie   7.424.325,49 zł  tj. 98,11% 
 
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia 
 
Plan    1.536.276,36 zł 
Wykonanie   1.461.828,75 zł  tj. 95,15% 
w tym: 
świadczenia na rzecz osób fizycznych          840.000,00 zł 



wynagrodzenia i składki od nich naliczone 204.677,61 zł 
zadania statutowe    417.151,14 zł 
W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki bieżące projektu pn. Byczyński Inkubator 
Gospodarki Społecznej, który omówiono w załączniku nr 10. 
 
 
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze 
Plan           83.164,00 zł 
Wykonanie          82.571,95 zł  tj. 99,29%   
 
W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wnoszonych  
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku  Zadanie realizowane przez OPS. 
10% -wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka  
w pieczy zastępczej 
30%- wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim  roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej 
50%- na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim  roku i następnych latach pobytu dziecka  
w pieczy zastępczej  
W 2014 roku 11 dzieci z gminy Byczyna zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych i 5 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych .  
 
Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Plan          2.300,00 zł 
Wykonanie         2.300,00 zł  
w tym dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2.000,00 zł oraz wydatki bieżące 
z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – zadanie realizowane 
przez OPS. 
 
Rozdział  85206       -   wspieranie rodziny 
Plan                                                                       18.496,00 zł 
Wykonanie                                                            17.839,57 zł  tj. 96,45 % 
 
W ramach zadań własnych zrealizowano             17.839,57 zł z tego 

� z dotacji                                                 13.636,29 zł 
� ze środków własnych                              4.203,28 zł 

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadań w ramach „Resortowego programu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny. Pracą asystenta rodziny 
zatrudnionego  w OPS objętych jest 11 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 
 
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego 
Plan    3.163.138,06 zł 
Wykonanie   3.151.494,49 zł  tj. 99,63% 
 
W ramach tego rozdziału realizowane są: 
zadania zlecone  
Plan            3.066.300,00 zł 
Wykonanie           3.062.911,58 zł tj. 99,89 % 
w tym: 

• wydatki bieżące         3.062.911,58 zł z tego 



-  świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Plan            2.862.989,00 zł  
Wykonanie        2.859.958,19 zł tj. 99,89 % 
 
 
 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan                174.280,75 zł 
Wykonanie               173.934,90 zł tj. 99,80% 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan                 29.030,25 zł 
Wykonanie                29.018,49 zł tj. 99,96% 
 
Realizowano wypłatę  świadczeń rodzinnych, funduszu  alimentacyjnych dla  osób samotnie 
wychowujących dzieci, mających zasądzone alimenty, których egzekucja przez komornika 
jest bezskuteczna oraz opłacono składki emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń 
rodzinnych. W ramach wykonanej kwoty 8.435,43 zł to odsetki od zasiłków dla opiekuna. 
Zasiłek przysługiwał osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem  
1 lipca 2013 roku, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo  
do świadczenia pielęgnacyjnego.  
W roku 2014 ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków  
dla opiekunów nakazała wypłatę świadczenia wraz z odsetkami od 1 lipca 2013 roku. 
 
zadania własne 
Plan                96.838,06 zł 
Wykonanie               88.582,91 zł tj. 91,48%% 
w tym: 

• wydatki bieżące              88.582,91 zł z tego 
• świadczenia na rzecz osób fizycznych                         62.002,33 zł 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          11.646,44 zł 
zadania statutowe              14.934,14 zł 
 

W ramach zadań własnych następuje również realizacja wydatków przez urząd. Wydatki 
dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek za zwłokę. Kwoty  
te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.  
W sumie, na 31.12.2014  roku  
zaplanowano przekazanie kwoty     9.500,00 zł 
przekazano        2.967,15 zł tj. 31,23% 
      
Znaczącą działalnością Ośrodka  Pomocy Społecznej jest ustalenie prawa i wypłata świadczeń 
rodzinnych w pełnym zakresie wszystkim uprawnionym. Ośrodek wypłaca: 
- zasiłki rodzinne  
- dodatki do zasiłku rodzinnego 
- świadczenia opiekuńcze 
- fundusz alimentacyjny 
Tą formą pomocy w 2014 roku objęto 681 rodzin, w tym 55 rodziny  pobierały fundusz 
alimentacyjny. 
W/w zadanie realizowane jest w rozdziale 85212. 
Wypłacony osobie uprawnionej fundusz alimentacyjny jest świadczeniem zwrotnym. Dłużnik 
alimentacyjny po wydaniu przez OPS decyzji administracyjnej o wysokości zadłużenia 
względem budżetu będzie zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami 60% zadłużenia do 



budżetu państwa, do budżetu gminy wierzyciela 20% lub 40%  i do  budżetu gminy dłużnika 
20% zadłużenia. 
Gmina  prowadzi  postępowanie egzekucyjne  wobec 163 dłużników  alimentacyjnych. 
Podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: 

1.  wystosowano wezwania o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i złożenia  
oświadczenia  majątkowego do 47 dłużników 

2.  złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy  
dla 5 dłużników 

      3 .   złożono wnioski do prokuratury dla 8 dłużników  
3.  sporządzono tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego dla 55 dłużników. 
 

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
                            świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
                            osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 
 
Plan                  43.713,00 zł 
Wykonanie                 43.336,04 zł tj. 99,14%  
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           43.336,04 zł 
 
zadania zlecone 
Plan                  13.113,00 zł 
Wykonanie                 13.111,20 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       13.111,20 zł 
 
zadania własne 
Plan                   30.600,00 zł 
Wykonanie                  30.224,84 zł  
w tym z dotacji                 30.224,84 zł 
 
Powyższe wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: 
-pobierające  zasiłki stałe  
-będące uczestnikami Centrum Integracji Społecznej  
-pobierające świadczenia  pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 
W ramach zadań własnych następuje również realizacja wydatków przez urząd. Wydatki 
dotyczą zwrotów nadpłaconych składek zdrowotnych. Kwoty te są przekazywane do Urzędu 
Wojewódzkiego. W sumie, na 31.12.2014  roku zaplanowano przekazanie kwoty 100,00 zł, 
przekazano 0,00 zł. 
 
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne               
                            i rentowe 
Plan               653.200,00 zł 
Wykonanie              645.070,54 zł tj. 98,76% 
 
W ramach zadań  własnych zrealizowano          645.070,54 zł  z tego 

� z dotacji                        344.901,40 zł  
� ze środków własnych            300.169,14 zł w tym: 

- za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 13 osób               250.876,66 zł 
- zasiłki celowe               49.292,48 zł 
Zasiłki celowe  wypłacone zostały w 2014  roku  dla 158 osób Podstawą jego przyznania było 
zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości 



kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów  
i napraw w mieszkaniu. Wydatki na ten cel są finansowane ze środków  własnych gminy. 
 
Ze środków gminy pokrywany jest również koszt pobytu w domach pomocy społecznej osób 
samotnych, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby  
lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.  
W  2014 roku opłacono pobyt za 13 osób. 
 

W 2014 roku przyznano decyzją zasiłek okresowy  213 osobom na okres średnio 3 miesięcy  
w tym z powodu: 
 
 
bezrobocia – 182 osobom; 
długotrwałej choroby – 10 osobom; 
niepełnosprawności – 15 osobom  
innych powodów -      29 osobom 
Świadczenie to finansowane jest z dotacji celowej  otrzymanej z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.  
 

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 
Plan                271.195,19 zł 
Wykonanie               271.072,64 zł tj. 99,95%% 
W ramach tego zadania realizowane są : 
 
Zadania zlecone 
Plan                                                                                                   8.050,19 zł 
Wykonanie                                                                                        7.928,26 zł 
w tym  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             7.773,26 zł            
wydatki statutowe          155,00 zł 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę. Ma na celu 
dofinansowanie rodzin o niskich dochodach  ponoszących wydatki mieszkaniowe.  
Aby go otrzymać trzeba spełnić określone w przepisach warunki  lokalowe i dochodowe. 
Decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy, a ewentualna zmiana sytuacji rodzinnej  
i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku.  

 Z zadań zleconych wypłacany jest dodatek energetyczny przyznawany osobą  ,którym 
przyznano dodatek mieszkaniowy. Zasady przyznawania dodatku energetycznego reguluje 
ustawy z dnia 26 lipca 2013r.–Prawo energetyczne . 
Wysokość dodatku energetycznego w 2014 roku wynosiła: 
11,36 zł /m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną 
15,77 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób 
18,93 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób 
 
W 2014 roku wypłacono 492 dodatków energetycznych dla 114  rodzin. Koszt wypłaty 
dodatku energetycznego  wynosi 2%  wartości przyznanych dodatków w 2014 roku wyniósł 
155,00 zł. 
 
Rozdział 85216 – zasiłki stałe 
Plan                 206.808,00 zł 



Wykonanie                202.737,25 zł tj. 98,03% 
 
W ramach zadań  własnych zrealizowano            202.737,25  zł  z tego 

� z dotacji                          202.516,25 zł  
 

Zasiłki stałe przyznawane są dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności,  
a nie mający uprawnień do renty z ZUS . W 2014   roku otrzymało je 51 osób.  
Świadczenie to finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w  wysokości 100%. 
 
Prawo do zasiłku stałego przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód  
nie przekracza kwoty 542,00 zł (tzw. kryterium dochodowe); osobie w rodzinie, w której 
dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł. 
 
W ramach zadań własnych następuje również realizacja wydatków przez urząd. Wydatki 
dotyczą nienależnie pobranych zasiłków stałych zwróconych na rachunek bankowy OPS.                     
Kwoty te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.  
W sumie, na 31.12.2014  roku  
zaplanowano przekazanie kwoty                          2.108,00 zł 
przekazano                                221,00 zł 
 
Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej 
Plan              583.642,00 zł 
Wykonanie             578.499,39 zł tj. 99,12% 
w tym 

• wydatki bieżące 
Plan              583.642,00 zł 
Wykonanie             578.499,39 zł tj. 99,12% 
zadania zlecone 
Plan                  1.200,00 zł 
Wykonanie                 1.200,00 zł tj. 100,00% 
(świadczenie wypłacane opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. 
Opiekun prawny w 2014 roku miał pod opieką jedną osobę.) 
 
zadania własne 
-świadczenia na rzecz osób fizycznych             18.230,00 zł 
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          420.876,61 zł 
-zadania statutowe              138.192,78 zł 
 
Z dotacji na zadania własne zrealizowano kwotę          141.000,00 zł 
 
W  Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie  jest  zatrudnionych  14 osób  w tym: 
dyrektor , główna księgowa, pięciu pracowników socjalnych (4,75 etatu), dwóch inspektorów 
ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, inspektor ds. dodatków 
mieszkaniowych, inspektor ds. kadr i płac, kasjer (1/4 etatu),  sprzątaczka (1/2 etatu), asystent 
rodziny (1/2 etatu) i opiekunka domowa (1 etat). 
 
 Łącznie ze wszystkich form pomocy świadczonych przez OPS  bez względu na źródło 
finansowania skorzystało 853 mieszkańców w 320  rodzinach. 
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia - 521. 
 



Rozdział 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, i ośrodki  
                          Interwencji kryzysowej 
Plan                                                                                                        70,00 zł 
Wykonanie                                                                                             58,00 zł tj. 82,86% 
 w tym wydatki bieżące                                                                         58,00 zł                                                     
 
Wydatki w tym rozdziale obejmują podatek od nieruchomości za mieszkanie chronione 
przekazane Ośrodkowi Pomocy Społecznej w trwały zarząd.  
 
 
 
Rozdziała 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Plan                                                                                                 37.206,00 zł 
Wykonanie                                                                                      33.725,38 zł tj.90,65% 
z tego 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych       200,00 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                               29.681,32 zł 
-  wydatki związane z realizacją statutowych zadań                        3.844,06 zł    
 
Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla opiekunki domowej zatrudnionej na 1 etat świadczącej 
odpłatne usługi opiekuńcze na terenie gminy oraz za umowę zlecenia, zatrudnionej 
dodatkowo 1 opiekunki. Z usług opiekunek skorzystało  7 osób. 
 
Rozdział 85232 – centra integracji społecznej 
Plan                211.383,18 zł 
Wykonanie               201.507,82 zł tj. 95,33% 
w tym: 

• wydatki bieżące  
Plan                211.383,18 zł 
Wykonanie               201.507,82 zł tj. 95,33% 
w tym: 
-dotacje na zadania bieżące             105.000,00 zł 
Dotacja została przekazana dla Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach. 
 
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej   
Plan                106.383,18 zł 
Wykonanie                 96.507,82 zł tj. 90,72% 
z tego 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych             24.348,88 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                               58.896,70 zł 
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       13.262,24 zł    
     
Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach od roku 2012 realizował projekt 
„Twoje życie nasza wspólna sprawa”. 
Szczegółowy opis realizowanego projektu w załączniku nr 10 do informacji. 
 
Rozdział 85295 – pozostała działalność 
Plan                756.988,39 zł 
Wykonanie               732.283,67 zł tj.96,74%  
w tym: 
wydatki bieżące 



Plan                756.988,39 zł 
Wykonanie               732.283,67 zł tj.96,74%  
 
zadania realizowane przez OPS w Byczynie             
Plan                 207 610,39 zł 
Wykonanie                186 299,85złtj.89,74% 
w tym: 
 
 
 
 
wydatki bieżące 
Plan                  207 610,39 zł 
Wykonanie                186 299,85  zł tj. 89,74%  
z tego: 
-świadczenia na rzecz osób fizycznych            184 304,11 zł 
w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”  
 z dotacji celowej               106 170,00 zł 
           ze środków własnych                 78.134,11 zł  
- zadania statutowe         1.995,74 zł 
 
W ramach powyższych wydatków realizowano również zadania zlecone 
Plan                    61 440,39 zł 
Wykonanie                   61 395,74 zł tj.99,93% 
w tym: 
-świadczenia na rzecz osób fizycznych              59 400,00 zł 
(dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego) 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      160,74 zł 
- zadania statutowe         1.835,00 zł 
Wynagrodzenie dla osoby zajmującej się   realizacją  Rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. W 2014 roku wydano 18 kart uprawniających  
do skorzystania z  różnego rodzaju ulg. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej  zrealizował zadania Wieloletniego Programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”. Placówkami, które zajmują  się dożywianiem  uczniów na terenie 
gminy Byczyna są : Publiczne  Przedszkole w Byczynie ,  Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Byczynie. Poza gminą dożywiamy uczniów z naszej gminy uczęszczające do Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego w Kluczborku, Szkoły Podstawowej w Skałągach, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gorzowie Śl. oraz w Publicznym Gimnazjum  
w Kujakowicach Górnych. Pomoc ta dotyczyła  zapewnienia  posiłków uczniom w szkołach, 
a także  przyznaniu  zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych dla ubogich 
rodzin i tym osobom, gdzie dowóz gotowych posiłków był niecelowy ze względów 
ekonomicznych. 
 
zadania realizowane przez urząd              
Plan               549.378,00 zł 
Wykonanie               545.983,82 zł w tym: 
 
wydatki bieżące              
Plan                549.378,00 zł 
Wykonanie               545.983,82 zł tj.99,38%  



z tego: 
-świadczenia na rzecz osób fizycznych                  162,00 zł  
wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 
-wypłata wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac  
interwencyjnych i publicznych wraz z pochodnymi          517.057,20 zł 
-zadania statutowe                           25.604,63 zł 
 
W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. były zatrudniane prawie wyłącznie osoby  
na tzw. przedłużenia, wynikające z realizacji umów z Powiatowym Urzędem Pracy. 
Zajmowały się następującymi pracami: 

1. porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych, 
2. usuwanie śmieci w miejscach użyteczności publicznej (plac targowy, przystanki 

autobusowe, parking), 
3. innymi doraźnymi pracami. 

W II półroczu 2014 roku pozyskano dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na nowe prace 
publiczne w ilości 44 osoby. Następnie zatrudniono 27 osób w ramach efektywności 
wynikające z podpisanych umów oraz przyjęto 19 osób na odbycie stażu. 
 
Osoby zatrudnione na powyższych programach zajmowały  się następującymi pracami: 

- porządkowaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych, 
- usuwaniem śmieci w miejscach użyteczności publicznej/plac targowy, przystanki 

autobusowe, parking , plac zabaw, fosa oraz ulice w mieście  
      -    melioracją rowów Gołkowice, Roszkowice, Dobiercice, Proślice , Polanowice      

- świadczeniem pomocy w pracach gospodarczych w każdym sołectwie, w gminnych 
jednostkach oraz świetlicach wiejskich, a także w pracach administracyjno – 
biurowych, na rzecz społeczności lokalnej i administracji 

      -     robotami budowlanymi  wewnątrz budynku socjalnego w Byczynie ul. Krótka 2  
      -     opieką dzieci przy dowozie dzieci do szkół 
      -     remontem świetlicy wiejskiej w Sarnowie  
      -     porządkowaniem boiska sportowego w Paruszowicach 
      -     remontem szatni sportowej w Paruszowicach        
      -     pielęgnacją lasu gminnego w Polanowicach 
      -    przygotowywaniem mieszkań dla repatriantów 
 
Zobowiązania tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 69.312,85 zł. Dotyczą 
przede wszystkim naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS. 
Są to zobowiązania nie wymagalne, zapłacone  w terminie płatności. 
 
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 
Plan                         1.552.960,97 zł 
Wykonanie                621.384,07 zł  tj. 40,01% 
 
Rozdział 85305 – żłobki 
Plan                133.560,00 zł 
Wykonanie               122.662,22 zł  tj. 91,84% 
 

• wydatki bieżące 
Plan                133.560,00 zł 
Wykonanie               122.662,22 zł 
z tego 



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                88.477,52 zł 
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań                        34.184,70 zł   
  
Gmina Byczyna otrzymała dotację w ramach realizacji zadania programu instytucji opieki nad 
dziećmi do lat 3 ,,Maluch – edycja 2014” środki kwalifikowane w kwocie 96 737,70 zł   
w tym na pokrycie kosztów: 
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi              70.782,03 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia                 9.990,92 zł 
- zwrot kosztów za media w tym woda, energia, energia cieplna     3.446,53 zł 
- zakup usług pozostałych w tym m.in. wyżywienie, wywóz nieczystości 8.484,72 zł 
- ZFŚS                    2.607,94 zł 
- zakup pomocy dydaktycznych         815,96 zł 
- podatek od nieruchomości                     609,60 zł 

Całkowity koszt realizowanego zadania 122.662,22 zł w tym wkład własny gminy   
25.924,52 zł, dotacja 96.737,70 zł. 
 
Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów 
Plan               223.194,76 zł 
Wykonanie              211.775,11 zł tj. 94,88% 
 

• wydatki bieżące 
Plan                  46.124,76 zł 
Wykonanie                 36.532,11 zł tj. 79,20% 
Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą opłat za tłumaczenia, drobne zakupy i usługi  
dla nowoprzybyłych repatriantów. W ramach „Projektu Polanowice” przyjechało do naszej 
gminy 13 z 14 zaproszonych rodzin.  
 

• wydatki majątkowe 
Plan                177.070,00 zł 
Wykonanie               175.243,00 zł tj. 98,97% 
Wydatki dotyczą inwestycji Projekt Polanowice. Szczegółowy opis przedsięwzięcia  
w załączniku nr 9a. 
 
Rozdział 85395 – pozostała działalność 
Plan             1.196.206,21 zł 
Wykonanie               286.946,74 zł tj. 23,99% 

• wydatki bieżące             
Plan                295.402,16 zł 
Wykonanie               284.138,64 zł tj. 96,19% 
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 
Plan                295.402,16 zł 
Wykonanie               284.138,64 zł 
W rozdziale tym zostały zaplanowane dwa projekty: 
1. „Razem ku przyszłości” realizowany przez OPS 
2. "Cyfrowy debiut 50+" realizowany przez urząd. 
 Szczegółowy opis realizacji projektu w załączniku nr 10. 

 
• wydatki majątkowe 

Plan                900.804,05 zł 



Wykonanie                   2.808,10 zł tj. 0,31%  
Zaplanowane wydatki dotyczą programów finansowanych z udziałem środków Unii 
Europejskiej, zadania inwestycyjnego Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości  
w Polanowicach. Szczegółowy opis realizacji projektu w załączniku nr 9. 
 
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 
657.485,79 zł, które zostały zapłacone w terminie płatności. Zobowiązania dotyczyły 
inwestycji BIP w Polanowicach w kwocie 650.000,00 zł oraz naliczonego dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego i składek ZUS dla pracowników żłobka. 
 
 
 
854 – edukacyjna opieka wychowawcza 
 
Plan     693.621,77 zł 
Wykonanie       621.033,30 zł    tj. 89,53% 
 
Rozdział 85401 – świetlice szkolne 
Plan              122.135,85 zł 
Wykonanie             115.340,62 zł tj. 94,44% 

• wydatki bieżące 
Plan              122.135,85 zł 
Wykonanie             115.340,62 zł tj. 94,44% 
w tym: 
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Plan                 7.283,00 zł  
Wykonanie             7.051,20 zł tj. 96,82% 
 
-   wydatki jednostek budżetowych       
Plan              114.852,85 zł 
Wykonanie             108.289,42 zł tj. 94,29% 
 
w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan                 94.912,85 zł 
Wykonanie                91.489,91 zł tj. 96,39% 
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan                 19.940,00 zł 
Wykonanie                16.799,51 zł tj. 84,25% 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą: 
realizacji odpisu na ZFŚS, całkowitej wymiany podłogi, obligatoryjnych wydatków. 
 
W gminie funkcjonuje jedna świetlica szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej                       
w Byczynie. 
 
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
Plan                     360,00 zł 
Wykonanie                    360,00 zł  
W ramach wydatków bieżących dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Kluczborskiego  
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dystrybutora wody dla dzieci uczęszczających 
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku. 



 
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne 
Plan             315.718,92 zł 
Wykonanie            301.506,39 zł tj. 95,50% 
 
Wydatki bieżące 
Plan                       249.718,92 zł 
Wykonanie           235.506,39 zł tj. 94,31%  
w tym: 
 
 
 
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Plan               7.444,00 zł  
Wykonanie           7.348,67 zł tj. 98,72% 

-   wydatki jednostek budżetowych       
Plan            242.274,92 zł 
Wykonanie           228.157,72 zł tj. 94,17% 
w tym: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Plan            163.633,92 zł 
Wykonanie           161.993,17 zł tj. 99,00% 
 
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 
Plan              78.641,00 zł 
Wykonanie             66.164,55 zł tj. 84,13% 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą utrzymania internatu w tym m.in. 
zakup opału, energii elektrycznej, przeprowadzono remont toalet. 

W roku szkolnym 2013/2014 w internacie  przebywało średnio 13 uczniów. 
 

• wydatki majątkowe 
Plan              66.000,00 zł 
Wykonanie             66.000,00 zł tj. 100,00% 
Wydatki majątkowe dotyczą  zapłaconej raty za zakupiony budynek internatu  
w Polanowicach (załącznik nr 9). 
 
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów 
Plan          255.407,00 zł 
Wykonanie         203.826,29 zł tj. 79,80% 
 

•  wydatki bieżące 
Plan          255.407,00 zł 
Wykonanie         203.826,29 zł tj. 79,80% 
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych   203.826,29 zł 
W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z: 
- wypłatą stypendium dla uczniów za wyniki w nauce. W okresie styczeń-grudzień 
2014 roku  przyznano stypendium 16 uczniom w wysokości 100 zł miesięcznie. Łącznie  
na kwotę 14.400,00 zł. 



-    w roku szkolnym 2013/2014 przyznano stypendium szkolne za cztery miesiące dla 139 
uczniów w kwocie 80.640,00 zł w tym ze środków z dotacji kwota 64.512,00 zł (otrzymano 
dotacji 90.000,00 zł, w lipcu dokonano zwrotu kwoty 25.488,00 zł) i ze środków własnych 
kwota 16.128,00 zł. W roku szkolnym 2014/2015 przyznano stypendium szkolne za cztery 
miesiące dla 162 uczniów w kwocie 94.880,00 zł w tym ze środków z dotacji kwota 
75.904,00 zł i ze środków własnych 18.976,00 zł. 
- 13.906,29 zł to środki z dotacji z budżetu państwa wydatkowane przez placówki oświatowe 
na wyprawki szkolne. 
 
Zobowiązania tego działu na 31.12.2014 roku wynoszą  27.893,56 zł i dotyczą przede 
wszystkim naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP oraz podatku 
od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada w miesiącu następnym.                   
 
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
Plan    3.021.327,74 zł 
Wykonanie   2.157.030,53 zł  tj. 71,39% 
 
Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Plan                   1.266.942,66 zł 
Wykonanie                     724.936,24 zł tj. 57,22% 
 

•  wydatki bieżące 
Plan             80.926,27 zł 
Wykonanie            54.153,21 zł tj. 66,92% 
w tym zadania statutowe                    54.153,21 zł 
dotyczące odprowadzania wód opadowych, kosztów ponoszonych na sieci kanalizacji  
w Roszkowicach  oraz innych kosztów związanych ze sprawami sądowymi i doradztwem  
w tym zakresie. 
 

• wydatki majątkowe 
Plan                   1.186.016,39 zł 
Wykonanie          670.783,03 zł tj. 56,56% 
Planowane wydatki majątkowe zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 9 i 9a. 
 
Rozdział 90002 – gospodarka odpadami 
Plan        1.029.187,00 zł 
Wykonanie          780.382,42 zł tj. 75,83% 
w tym  

• wydatki bieżące 
Plan        1.029.187,00 zł 
Wykonanie          780.382,42 zł tj. 75,83% 
Wydatki bieżące dotyczą gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku  
i czystości w gminie. 
W 2014 roku, w drodze przetargu została wybrana firma ALBA Ekoplus Sp. z o.o. z Dąbrowy 
Górniczej Oddział Kochłowice, która świadczyła usługę odbioru, transportu  
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Firma w tym 
okresie odebrała 1 449,90 ton odpadów zmieszanych i 431,5615 ton odpadów 
segregowanych. Gmina zapłaciła za jedną tonę odpadów zmieszanych 350,00 zł netto, 
natomiast za jedna tonę odpadów segregowanych 150,00 zł netto.  



Łączne wydatki w 2014 roku na realizację ustawy o gospodarce odpadami wyniosły 
706.446,20 zł. 
Obsługa składowiska odpadów w Gołkowicach wyniosła 6.185,66 zł.  
W ramach tego rozdziału zrealizowano również projekt, dofinansowany z WFOŚiGW, który 
polegał na usuwaniu azbestu z posesji. Koszt usunięcia azbestu w 2014 roku wyniósł 
67.750,56 zł. Lokalizacja azbestu została ustalona w wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej 
w 2013 roku. 
 
Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi 
Plan                 39.000,00 zł 
Wykonanie                38.165,74 zł tj. 97,86% 
W tym  
 

• wydatki bieżące 
Plan                 39.000,00 zł 
Wykonanie                38.165,74 zł tj. 97,86% 
za opłaty za opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie czystości w gminie. 
 
Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Plan                 60.373,04 zł 
Wykonanie                59.473,98 zł tj. 98,51% 
Są to wydatki bieżące. W ramach tego rozdziału realizowana jest umowa z zakładem 
budżetowym na „utrzymanie zieleni” oraz wydatkowane są środki Funduszu sołeckiego. Rady 
sołeckie zaplanowały 18.373,04 zł na utrzymanie zieleni na terenach wiejskich, wykonały 
17.473,98 zł. 
 
Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt 

• wydatki bieżące 
Plan               20.500,00 zł 
Wykonanie              11.320,23 zł tj.55,22% w tym: 
- opłaty za wyłapywanie, leczenie oraz bieżące utrzymanie psów w schronisku. 
 
Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg 

• wydatki bieżące 
Plan             515.815,04 zł 
Wykonanie            477.445,00 zł  tj.92,56% w tym: 
- za eksploatację i dystrybucję oświetlenia        229.839,22 zł 
- za energię elektryczną w całej gminie        239.546,94 zł 
- wypłata z tytułu oszczędności 10%             3.747,55 zł 
- sporządzenie dokumentacji przetargowej i raportu do przetargu 3.500,00 zł 
- pozostałe wydatki (wytyczenie i pomiar oświetlenia  
w Paruszowicach i podłączenie dodatkowej lampy)              811,29 zł  
W II półroczu 2014 roku na terenie naszej gminy zrealizowana została modernizacja 
oświetlenia. Realizatorem modernizacji był Oddział Opolski Przedsiębiorstwa TAURON 
Dystrybucja S.A. Przedmiotem przetargu na modernizację były 1093 punkty świetlne  
w gminie Byczyna (1082 istniejących punktów oraz 11 dodatkowych lamp). 
Lampy zostały wymienione z obecnych sodowych na LED-we. 
Wykonawca zobowiązuje się do zainwestowania corocznie 50.000,00 zł netto w poprawę 
jakości oświetlenia drogowego w gminie. Zadanie to będzie realizowane w uzgodnieniu  
z gminą, corocznie przez cały czas trwania umowy. 



Umowa na modernizację oświetlenia drogowego została zawarta pomiędzy Gminą Byczyna,  
a TAURON Dystrybucja S.A. O/Opole na okres 7 lat i poza modernizacją obejmuje 
prowadzenie serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych w sposób zapewniający jej sprawność 
techniczną. 
 

• wydatki majątkowe 
Plan               50.210,00 zł 
Wykonanie              45.670,00 zł tj. 90,96% 
za modernizację lamp ulicznych w technologii LED oraz oświetlenie w Paruszowicach. 
Zadania opisano w załączniku nr 9 i 9a. 
 
 
 
 
 
Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska 

• wydatki bieżące 
Plan               20.000,00 zł 
Wykonanie                8.349,96 zł tj. 41,75%  
Wydatki dotyczyły przewozu i szkolenia  mieszkańców gminy z zakresu ochrony środowiska, 
opłaty za wycinkę drzew na ul. Klonowej w Byczynie i w rynku oraz badania analitycznego  
i monitoringu składowiska odpadów w Gołkowicach. 
 
Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 
Plan                     200,00 zł 
Wykonanie                        0,00 zł  
Są to wydatki bieżące, nie było wykonania. 
 
Rozdział 90095 – pozostała działalność 
Plan                  19.100,00 zł 
Wykonanie                 11.286,96 zł tj. 59,09% 

• wydatki bieżące 
Plan                  19.100,00 zł 
Wykonanie                 11.286,96 zł tj. 59,09%   
 
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych              11.286,96 zł  
zadania statutowe                11.286,96 zł z tego 
wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego                     1.499,98 zł 
 
W ramach zadań statutowych zrealizowano m.in.: 
- obsługę kabin WC na placu targowym 
-          usuwania nieczystości na placu targowym               
 
Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne  
na kwotę 4.288,76 zł, które dotyczą m.in. nie zapłaconych faktur za wykonane usługi  
i zakupy. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności. 
 
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 



 
Plan    2.173.719,80 zł 
Wykonanie   2.042.595,94 zł  tj. 93,97% 
 
Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury 
Plan                 43.000,00 zł 
Wykonanie                41.591,66 zł tj. 96,72% 

• wydatki bieżące 
Plan                 43.000,00 zł 
Wykonanie                41.591,66 zł tj. 96,72% 
 
W ramach wydatków bieżących zakupiono książki i nagrody na konkursy gminne, materiały  
i artykuły na potrzeby organizowanych wystaw, materiały promocyjne, upominki  
dla delegacji węgierskiej goszczącej u nas, opłacono przygotowanie spotkania opłatkowego 
dla sołectw, opłacono usługę public realations z związku z realizacją zadań przygotowujących 
nas do partnerstwa publiczno prywatnego, partycypowano w kosztach wyjazdu do Zamościa 
dzieci z gimnazjum w ramach nagrody Burmistrza za udział w konkursach, za osiągnięcia. 
Ponadto poniesiono koszty wizyty członków Związku Gmin Wiejskich RP. 
 
Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury 
Plan            1.048.249,82 zł 
Wykonanie           1.000.200,91 zł tj. 95,42% 

• wydatki bieżące 
Plan            1.048.249,82 zł 
Wykonanie           1.000.200,91 zł tj. 95,42% 

w tym: 

- dotacja dla Ośrodka Kultury w Byczynie 

Plan               838.030,00 zł 
Wykonanie              838.030,00 zł tj. 100,00% 
Zadania z zakresu upowszechniania kultury, edukacji, wychowania, czytelnictwa, sportu 
i rekreacji w gminie prowadzi Ośrodek Kultury w Byczynie. Informacja z działalności 
Ośrodka Kultury jest przedmiotem odrębnej informacji burmistrza. 
 
- wydatki jednostek budżetowych 
Plan               210.219,82 zł 
Wykonanie              162.170,91 zł tj. 77,14% 
Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 147.170,91 zł dotyczą Funduszu sołeckiego ,  
w sprawozdaniu RB 28S wykazano kwotę 140.535,55 zł i jest to kwota zgodna z wnioskami 
sołeckimi, pozostała kwota 6.635,36 zł została wydatkowana niezgodnie z wnioskami rad 
sołeckich i gmina nie będzie się starała o refundację tych wydatków. 
Wydatki Funduszu sołeckiego zostały omówione w załączniku nr 8.  
Pozostałe wydatki w kwocie 15.000,00 zł dotyczą wymiany dachu świetlicy w Wojsławicach, 
z którego usunięto azbest. 
 
Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
Plan            1.020.500,00 zł 
Wykonanie              943.320,50 zł tj. 92,44% 
W tym 

• wydatki bieżące                 



Plan                 20.500,00 zł 
Wykonanie                14.213,91 zł  tj. 69,34% 
w tym: 
-dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych  
i konserwatorskich obiektów zabytkowych             
Plan                 10.000,00 zł 
Wykonanie                           10.000,00 zł 
Realizacja dotacji na zabytki została omówiona szczegółowo w załączniku nr 7. 
 
 
 
 
-pozostałe wydatki 
Plan                 10.500,00 zł 
Wykonanie                  4.213,91 zł  tj. 40,13% 
 
Wydatki dotyczą  zakupionych map murów przy cmentarzu, wywózki gruzu spod murów 
miejskich, uzupełnienia szyb w oknach na wieży. 
 

• wydatki majątkowe                 
Plan            1.000.000,00 zł 
Wykonanie              929.106,59 zł  tj. 92,91% 
Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 9. 
 
Rozdział 92195 – pozostała działalność 
Plan                 61.969,98 zł 
Wykonanie                57.482,87 zł tj. 92,76% 
W tym 

• wydatki bieżące                       
Plan                 24.000,00 zł 
Wykonanie                23.129,30 zł tj. 96,37% 
 
- dotacja na zadania bieżące 
Plan                 14.000,00 zł 
Wykonanie                14.000,00 zł  
dotacje zaplanowano w ramach tzw. małych dotacji, zostały omówione w załączniku nr 7 
 
- wydatki jednostek budżetowych 
Plan                 10.000,00 zł 
Wykonanie                  9.129,30 zł tj. 91,29% 
wydatki związane z realizacja zadań statutowych                           9.129,30 zł 
W tym: 
- zakupiono nagrody na konkursy realizowane przez Samorząd Mieszkańców Byczyny 
- naprawiono urządzenia na siłowni w parku 
 

• wydatki majątkowe                       
Plan                 37.969,98 zł 
Wykonanie                34.353,57 zł tj. 90,48%  
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji Fundusz sołecki na kwotę 
21.208,81 zł, który wykonano w kwocie 20.696,25 zł.  
Wydatki majątkowe omówiono w załączniku nr 9a. 



 
W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne  
w kwocie 322,78 zł. 
 
926 – kultura fizyczna i sport 
 
Plan    1.005.809,34 zł 
Wykonanie      984.491,75 zł  tj. 97,88% 
 
Rozdział 92601 – obiekty sportowe 
Plan               887.809,34 zł 
Wykonanie              877.159,34 zł tj. 98,80% 
W tym: 

• wydatki majątkowe                       
Plan               887.809,34 zł 
Wykonanie              877.159,34 zł tj. 98,80%  
w tym: 
-przedsięwzięcia dofinansowane z UE          803.359,34 zł 
-pozostałe inwestycje                          73.800,00 zł 
Wydatki majątkowe omówiono w załączniku nr 9. 
 
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
Plan                 82.000,00 zł 
Wykonanie                81.999,84 zł tj. 100% 
W tym: 

• wydatki bieżące                       
Plan                 82.000,00 zł 
Wykonanie                81.999,84 zł tj. 100% 
z tego: 

dotacje na zadania bieżące: 
- dla stowarzyszeń   
Plan                 80.000,00 zł 
Wykonanie                79.999,84 zł tj. 100%  
Dotacje zostały przekazane w całości, po rozliczeniu na rachunek bankowy gminy dokonano 
zwrotu kwoty 0,16 zł. 
             
- dla Gminy Kluczbork                 
Plan                   2.000,00 zł 
Wykonanie                  2.000,00 zł  
 
Szczegółowy opis zrealizowanych dotacji przedstawia załącznik nr 6 i 7. 
 
Rozdział 92695 – pozostała działalność 
Plan                 36.000,00 zł 
Wykonanie                25.332,57 zł tj. 70,37% 
W tym: 

• wydatki bieżące                       
Plan                 36.000,00 zł 
Wykonanie                25.332,57 zł tj. 70,37%  
w tym: 
-realizacja zadań statutowych             25.332,57 zł 



 
W dziale 926, na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania . 
 
Według sprawozdania Rb 28S kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy 
wynosi 37.052.003,77 zł, a zobowiązania na 31.12.2014 roku wynoszą 1.919.762,67 zł  
w tym wymagalne 0,00 zł.  
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z na dzień 31.12.2014 roku zobowiązania ogółem wynoszą 
19.096.905,56 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.  
Są to zobowiązania wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,  
w tym  19.096.905,56 zł to kredyty i pożyczki długoterminowe (do kredytów zalicza  
się również pozostałe do spłaty raty z tytułu zakupu internatu w Polanowicach w kwocie 
264.000,00 zł oraz zobowiązania placówek oświatowych, które zakupiły na raty telefony 
komórkowe w kwocie 4.550,38 zł).  
 
Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Byczyna nie zawarła  umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym, nie udzieliła poręczeń i gwarancji. 
 
Na dzień 31.12.2014 roku Gmina Byczyna posiada udziały w niżej wymienionych spółkach: 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Byczynie sp. z o.o. - 4.659 udziałów 
po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 4.659.000,00 zł 

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o. – 209 
udziałów po 500 zł każdy na łączną kwotę 104.500,00 zł 

3. Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" sp. z o.o. - 50 udziałów  
po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 50.000,00 zł 

4. Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" sp. z o.o. - 4 udziały  
po 1.000,00 zł  każdy na łączną kwotę 4.000,00 zł 

5. BS Namysłów na łączną kwotę 3.286,22 zł. 
 
 
Przychody (załącznik nr 3 tab. nr 1) 
Plan                    6.444.397,78 zł 
Wykonanie                   6.243.231,14 zł tj. 96,88% 
 
W roku 2014 zaplanowano uzyskanie przychodów w łącznej kwocie 6.444.397,78 zł, 
wykonano 6.243.231,14 zł w tym: 
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota  5.427.082,85 zł, 
wykonano 5.323.763,47 zł z tego:  
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii w kwocie 
3.200.000,00 zł, wykonano 3.200.000,00 zł 
z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 751.158,46 zł, wykonano 647.839,08 zł 
pozostałe kredyty i pożyczki w kwocie 1.475.924,39 zł, wykonano 1.475.924,39 zł 
-z innych rozliczeń krajowych 384.740,91 zł, wykonano 384.740,91 zł 
- z nadwyżki z lat ubiegłych 516.726,76 zł, wykonano 516.726,76 zł 
- ze spłaty pożyczki udzielonej OSP Kostów w kwocie 115.847,26 zł, wykonano 18.000,00 zł 
(wpłata dotyczy OSP Jakubowice, która również miała udzieloną pożyczkę z budżetu  
w kwocie 18.000,00 zł, natomiast spłata pożyczki dla OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 
zł, na prośbę OSP w Kostowie została prolongowana do 31.12.2015 roku). 
Z planowanych przychodów planowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  
pożyczek i kredytów w kwocie 5.693.239,32 zł, wykonano 5.595.392,06 zł, planowano 



wydatki na wyprzedzające finansowania działań dofinansowanych ze środków UE w kwocie 
751.158,46 zł, wykonano 647.839,08 zł. 
 
Rozchody (załącznik nr 3 tab. nr 2)  
Plan                    7.821.983,13 zł 
Wykonanie                   3.001.892,80 zł tj. 38,38% 
 
Wykonane rozchody 2014 roku w kwocie 3.001.892,80 zł  
dotyczą: 
-spłaty kredytów w BOŚ Opolu  w wysokości 731.000,00 zł 
-spłaty kredytów w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 600.000,00 zł 
-spłaty kredytów w BS Wołczyn w wysokości 937.812,18 zł w tym  na zadanie 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 487.812,18 zł  
oraz na zadanie Mój Rynek w Byczynie w kwocie 450.000,00 zł 
-spłaty kredytów w BS Namysłów w wysokości 211.400,00 zł 
-spłaty kredytu w BS Rolników w wysokości 75.000,00 zł 
-spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK w Opolu na finansowanie działań z udziałem środków  
z budżetu Unii Europejskiej na Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Starym Parku  
w Byczynie" w kwocie 396.680,62 zł 
-spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na Kanalizację w Roszkowicach  
w  kwocie 50.000,00 zł. 
 
W budżecie roku 2014 były jeszcze zaplanowane spłaty rat kapitałowych w łącznej kwocie 
4.820.090,33 zł, których nie spłacono. Brak spłaty wynika z faktu, że: 
1. kredytu na wyprzedzające finansowanie na zadanie BIP w Polanowicach w kwocie 
1.958.929,95 zł nie uruchomiano w 2014 roku i przeniesiono zarówno przychody z tego 
tytułu jak i rozchody do roku 2015 
2. nie wpłynęło dofinansowanie z UE na zadanie Kanalizacja Roszkowice w kwocie 
2.289.189,00 zł, zarówno dochody z tego tytułu jak i rozchody zaplanowano w budżecie roku 
2015 
3. nie wpłynęło dofinansowanie z UE do zadania Mój Rynek w Byczynie w kwocie 
468.652,00 zł, zarówno dochody z tego tytułu jak i rozchody zaplanowano w budżecie roku 
2015 
4. nie uruchomiono w roku 2014 kwoty pożyczki 103.319,38 zł z BGK na zadanie Kompleks 
sportowo-rekreacyjny przy Starym Parku, wobec czego nie dokonano spłaty (plan 500.000,00 
zł, wykonano 396.680,62 zł) 
 
 
W budżecie na rok 2014  zaplanowano    przychody i koszty, wydatki : 
- Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach ( zakład budżetowy ) – przychody 
w kwocie 1.062.107,99 zł w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie  
267.280,00 zł oraz koszty w kwocie 1.062.107,99 zł w tym wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń  w kwocie 470.086,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wysoka Rado 

Przedstawiłem Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 roku.  
W roku tym, podobnie jak w latach poprzednich, realizacja budżetu  
była trudna. Aby utrzymać płynność finansową gmina korzystała z kredytu obrotowego  
w rachunku bieżącym. Zgodnie z upoważnieniem Rady maksymalna kwota kredytu z jakiego 
można było skorzystać wynosiła 2.000.000,00 zł. Jak wynika z przedstawionego 
sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego kredyt został spłacony. W różnych 
okresach kwota wykorzystywana była różna. Tak jak w poprzednich latach nie mieliśmy 
problemu ze spłatą kredytu obrotowego. W gminie taka jak nasza tzn. małej, typowo 
rolniczej, oprócz podatków nie mamy innych, większych dochodów własnych. Ponadto,  
nie wszystkie spływają do budżetu bez zakłóceń i w terminach płatności. Natomiast 
planowane wydatki i spłaty kredytów i pożyczek, a przynajmniej większa ich część, musi być 
wykonywana systematycznie, co miesiąc, bądź w określonych terminach płatności. 
Wpływające dochody nie pokrywały zapotrzebowania na wydatki i rozchody. „Przejściowe 
braki” pokrywane były kredytem obrotowym. 
 
Od kilku już lat nasza sytuacja finansowa  nie pogarsza się i jest w miarę stabilna. W różnych 
okresach czasu następuje wzrost zadłużenia, ale tylko ze względu zaciągania pożyczek  
i kredytów na wyprzedzające działania z udziałem środków z Unii Europejskiej, co oznacza, 
że zostaną one spłacone niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania i dopiero wtedy. 
Niestety bardzo często dofinansowanie nie wpływa w danym roku budżetowym,  
są opóźnienia i dlatego na koniec okresów sprawozdawczych, zadłużenie, pomimo spłat 
innych kredytów i pożyczek, rośnie. 
 
 
 


