
ZARZĄDZENIE NR 43/2022 
BURMISTRZA BYCZYNY 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 
2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury 

w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna, Radzie Miejskiej 
w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

Na podstawie art. 267  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z póź. zm.) zarządzam  co następuje: 

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok 
– jak załącznik  do niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu 
finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie 
Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2022 

Burmistrza Byczyny 

z dnia 28 marca 2022 r. 

Informacja opisowa 
Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu gminy za  2021 rok 

Informację opracowano w oparciu o roczne sprawozdania finansowe z wykonania:  
1. dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, 

paragraf 
2. wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, 

paragraf 
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. 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 do informacji. 
Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do informacji. 
Plan i wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym ze środków 
funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 3 do informacji. 
Plan i wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2021 roku 
przedstawia załącznik nr 4 do informacji 
Plan i wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku przedstawia 
załącznik nr 5 do informacji. 
Plan i wykonanie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków Unii 
Europejskiej i innych źródeł zagranicznych przedstawia załącznik nr 6 do informacji. 
Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet w 2021 roku w 
zł przedstawia załącznik nr 7 do informacji. 
 
Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXIV/244/20 Rady Miejskiej 
w Byczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z 2021 roku poz. 180). 
 

I. Realizacja budżetu w złotych 
 
 Plan Wykonanie % wykonania 

Dochody 53 530 698,77 56 022 997,09 104,66 
Wydatki 53 839 052,03 51 064 094,86 94,85 
Nadwyżka/Deficyt -308 353,26 4 958 902,23 1 597,49 
Przychody 9 058 353,26 17 903 221,47 197,64 
Rozchody 8 750 000,00 8 750 000,00 100,00 

 
II. Realizacja dochodów w złotych 

 Plan Wykonanie % wykonania 
Dochody ogółem z 
tego: 

53 530 698,77 56 022 997,09 104,66 

Majątkowe 1 969 480,17 4 271 698,34 216,89 
Bieżące 51 561 218,60 51 751 298,75 100,37 
 

III. Realizacja wydatków w złotych 
 Plan Wykonanie % wykonania 
Wydatki ogółem z 
tego: 

53 839 052,03 51 064 094,86 94,85 

Majątkowe 3 634 126,96 3 112 962,49 85,66 
Bieżące 50 204 925,07 47 951 132,37 95,51 
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IV. Wykonanie budżetu po stronie dochodów 

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości: 53 530 698,77 zł a wykonano w wysokości: 
56 022 997,09 zł, tj. 104,66%. 
 
Na wysokość dochodów wpływ miały: 
 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem: 
327 361,03 zł w tym: 
- podatek od nieruchomości 293 818,05 zł 
- podatek od środków transportowych 33 542,98 zł 
Skutki udzielonych przez gminę  ulg i zwolnień  wynoszą 108 266,76 zł w tym z tytułu: 
- zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej 108 266,76 zł z tego przypada na podatek od nieruchomości 
108 266,76 zł 
Zwolnienia od podatku od nieruchomości  
W 2021 roku na terenie gminy Byczyna obowiązują niżej wymienione uchwały  
Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.  
Celem ich wprowadzenia było: 

· stworzenie preferencji podatkowych i zachęty do podejmowania decyzji o nabywaniu 
działek budowlanych, budowaniu domów jednorodzinnych  i osiedlania się na terenie 
Gminy Byczyna  

· zwolnienie instytucji, które służą ogółowi społeczeństwa w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, porządku publicznemu i bezpieczeństwa obywateli oraz kultury 
fizycznej i sportu. Działalność którą prowadzą w nieruchomościach stanowiących mienie 
komunalne zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 14 ustawy o samorządzie gminnym związana 
jest z zadaniami własnymi gminy.  

· stworzenie udogodnień dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje  
na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis. 

· wprowadzenie rozwiązań mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków 
koronawirusa, w tym m.in. rozwiązania dotyczące podatku od nieruchomości.  

 
 

1. Uchwała Nr XXX/2018/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 roku  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości   

 
Zwolnienia udzielone w okresie 

od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku  
Ilość 

podatników 
Kwota zwolnienia 

w zł 
Nowo wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne 
na okres 2 lat 

17 2 287,92 

Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 
ochrony przeciwpożarowej, utrzymania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, kultury fizycznej i sportu 

 
9 

 
41 383,79 

RAZEM 26 43 671,71 
2. Uchwała Nr LVI/463/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 listopada 2014 roku w 

sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe 
inwestycje na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis, zmieniona uchwałą 
Nr XLIV/321/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 roku 

3. Uchwała Nr X/58/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe 
inwestycje na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis, 
 
Zwolnienia udzielone w okresie 

od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku  
Ilość 

podatników 
Kwota zwolnienia 

w zł 
Nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna 4 

 
11 557,27 
14 483,14 

RAZEM 4 26 040,41 
 
4. Uchwała Nr XXXVI/260/21 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 stycznia  2021 r.              

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom 
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przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku                       
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji  ekonomicznych z powodu COVID-19   
 
Zwolnienia udzielone w okresie 

od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku  
Ilość 

podatników 
Kwota zwolnienia 

w zł 
Rozwiązania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

         3 
         3 

33 433,58  
 5 121,06 

RAZEM 6 38 554,64 
 
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy –  umorzenia 
zaległości podatkowych  wynoszą:   6 543,20 zł;                         
rozłożenie na raty zaległości podatkowej : 1 920,00  zł  
ulgi w spłacie dotyczyły podatku: od nieruchomości w kwocie 4 677,40 zł, podatku rolnego  
w kwocie 55,00 zł             
 
Strukturę złożonych wniosków pod względem rodzaju ulgi osób prawnych  
i fizycznych przedstawiono tabelarycznie. 
 

Rodzaj wnioskowanych ulg Ilość 
podmiotów 

ubiegających 
się o ulgę 

Kwota należności 
głównej w zł 

Kwota odsetek  
w zł 

Umorzenia zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami  

3        4 732,40          1 810,80 

Rozłożenie na raty zaległości 
podatkowej 

1          229,00         0,00 

RAZEM  
 

       4 961,40     1 810,80     
 
W  2021 r. udzielono umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami  3 podatnikom w łącznej 
kwocie 6 543,20 zł co stanowi 0,10 % w stosunku do ogółu  wykonanych dochodów za   2021 r. 
  
W okresie sprawozdawczym za 2021 r. wydano 12 decyzji w sprawie odmowy umorzenia 
zaległości podatkowej. 
 
Dochody bieżące 
Plan dochodów bieżących: 51 561 218,60 zł - wykonanie: 51 751 298,75 zł., tj. 
100,37% 
 
 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Plan dochodów bieżących: 1 223 030,04 zł, wykonanie: 1 230 212,86 zł, tj. 100,59% 
- bezumowne użytkowanie gruntu i wpłata za rozgraniczenie działek – 6 892,55 zł; 
- wpływy z pozostałych odsetek  i kosztów egzekucyjnych– 290,27 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – zwrot rolnikom podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego – 1 193 030,04 zł; 
- dotacja celowa na projekt pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 
2022” – 30 000,00 zł.  
 
Dział 020 – Leśnictwo  
Plan dochodów bieżących: 8 000,00 zł, wykonanie: 8 358,42 zł, tj. 104,48% 
- za dzierżawę terenów łowieckich – 8 356,89 zł; 
- wpływ z pozostałych odsetek – 1,53 zł. 
 
Dział 500 – Handel  
Plan dochodów bieżących: 0,00 zł, wykonanie: 574,10 zł,  
- opłata za korzystanie z toalety publicznej na rynku – 574,10 zł. 
 
Dział 600 – Transport i łączność 
Plan dochodów bieżących: 704 082,13 zł, wykonanie: 696 217,09 zł, tj.98,88% 
- zwrot z HYDROKOMU 50% kosztów poniesionych przez gminę na czyszczenie  
i frezowanie kanału deszczowego ul. Klonowa, Kościuszki – 34 195,82 zł; 
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- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. Remont ulicy 
Klonowej w Byczynie – 662 021,27 zł.  
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Plan dochodów bieżących: 788 461,00 zł, wykonanie: 790 679,98  zł, tj. 100,28% 
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 154,99 zł; 
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 34 709,89 zł; 
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 961,70 zł; 
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 72 404,64 zł; 
- wpływy z tytułu czynszów – 644 809,92 zł; 
- wpływy z pozostałych odsetek – 31 274,59 zł; 
- pozostałe dochody – 6 364,25 zł. 
 
Dział 710 – Działalność usługowa 
Plan dochodów bieżących: 4 000,00 zł, wykonanie: 0,00  zł, - 
- grant od  Fundacji Sendzimira w związku z realizacją projektu „Wspólna Przestrzeń- 
partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” realizowanego ze środków Unii 
Europejskiej. W związku z faktycznym rozliczeniem grantu w styczniu 2022, środki wpłynęły 
21.02 2022r. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
Plan dochodów bieżących: 215 856,00 zł, wykonanie: 214 723,79 zł, tj. 99,48% 
- dotacje z budżetu państwa za zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia 
pracowników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np.: Urząd Stanu Cywilnego) – 
90 806,80 zł; 
- wpływy z zasądzonej szkody – 6 000,00 zł 
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 92 810,49 zł; 
- wpływy z różnych dochodów – 90,50 zł; 
- wpływ dotacji z budżetu na Powszechny Narodowy Spis Ludności – 25 016,00 zł. 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 
Plan dochodów bieżących: 1 912,00 zł, wykonanie: 1 912,00 zł, tj. 100,00% 
- dotacja z budżetu państwa aktualizacja spisu wyborców – 1 912,00 zł 
 
Dział 752 – Obrona narodowa 
Plan dochodów bieżących:  1 000,00 zł, wykonanie: 3 367,14 zł 
- wpływ dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki obronne – 900,00 zł. 
- wpływ z wojewódzkiego sztabu wojskowego rekompensaty za utracone wynagrodzenie podczas 
odbywania ćwiczeń wojskowych - 2 467,14 zł. 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Plan dochodów bieżących: 9 350,00 zł, wykonanie: 11 615,10 zł, tj. 124,23% 
- dotacja na zadania zlecone gminom z zakresu obrony cywilnej – 9 350,00 zł. 
- zwroty z niewykorzystanych dotacji  – 2 265,10 zł.  
 

 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
Plan dochodów bieżących: 12 959 904,60 zł, wykonanie: 13 417 721,04 zł, tj. 103,53% 
- podatek – karta podatkowa – 3 830,38 zł; 
- podatek od nieruchomości – 4 349 979,27 zł; 
- podatek rolny – 1 845 220,03 zł; 
- podatek leśny  - 56 422,46 zł; 
- podatek od środków transportowych – 158 733,50 zł; 
- podatek od spadków i darowizn – 48 947,85 zł; 
- podatek od posiadania psów – 7 591,60 zł; 
- opłata skarbowa – 44 698,01 zł; 
- opłata eksploatacyjna – 19 407,15 zł; 
- opłata za zajecie pasa drogowego – 24 346,97 zł; 
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 608 577,42 zł; 
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- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11 061,94 
zł; 
- odsetki podatkowe – 32 914,65 zł; 
- pozostałe odsetki – 49,08 zł; 
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 520,00 zł; 
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 
18 810,49 zł; 
- wpływy z różnych dochodów – 255,00 zł; 
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 138 222,00 zł; 
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 46 122,24 zł. 
 
Podatek od nieruchomości osoby  fizyczne 
Zaplanowane dochody w kwocie 2 140 000,00 zł wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru 
na rok 2020 jak również uwzględniono wpływ zaległości podatkowych na podstawie 
prowadzonych postępowań egzekucyjnych.  
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 31.12.2021 roku wyniosły 
2 169 769,99 zł tj. 101,39 % zaplanowanej kwoty. O poziomie wykonania dochodów z tego 
źródła zadecydowały m.in.: 
- uchwalone przez Radę Miejską w Byczynie stawki podatku od nieruchomości na rok podatkowy 
2021, które w porównaniu do roku 2020 wzrosły o wskaźnik inflacji tj. 3,9 %. 
-  wpływy z prowadzonych  postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Naczelników 
Urzędów Skarbowych,    

-uchwalone przez Radę Miejską w Byczynie zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczące 
podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu wystąpienia COVID-19 tj. należnego za 
okres stycznia do czerwca 2021 r 

- zakończenie nowych inwestycji i zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał. 
Na dzień 31.12.2021 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
wyniósł 3 626 616,70 zł. Kwota zaległości trudno ściągalnych w stosunku do zaległości ogółem 
wynosi 3 523 001,28 zł co stanowi  97,14 %.  
Na tę kwotę składa się m.in. zaległość 8 podatników wobec których: 

· jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, 
· w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanych  

na podstawie tytułów wykonawczych przez Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych 
wg. miejsca zamieszkania dłużników egzekucja okazała się bezskuteczna. Postępowanie 
egzekucyjne zostało umorzone. 

Organ podatkowy podejmuje również działania polegające na wprowadzeniu do Rejestru 
Należności Publicznoprawnych danych dłużników Gminy Byczyna. Jest to narzędzie 
dyscyplinujące podatników, ponieważ ich zobowiązania są ujawniane innym podmiotom i 
świadczy o braku ich wiarygodności, a także służy do weryfikacji jako podatników i 
kontrahentów. W przypadku bezskutecznych działań egzekucyjnych jedyną możliwością jest 
podejmowanie działań zabezpieczających na nieruchomościach dłużników. Chociaż podejmowane 
działania nie mają bezpośredniego wpływu na realizację dochodów.  
Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiła nadpłata w wysokości 9 696,41 zł. 
 
Podatek od nieruchomości osoby  prawne 
W budżecie na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 2 167 500,00 zł. 
Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują 
się na kwotę 2 180 209,28 zł tj. 100,59 % zaplanowanej kwoty dochodu. 
O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.: 
- uchwalone przez Radę Miejską w Byczynie stawki podatku od nieruchomości na rok podatkowy 
2021, które w porównaniu do roku 2020 wzrosły o wskaźnik inflacji tj. 3,9 %. 
- uchwalone przez Radę Miejską w Byczynie zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczące 
podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu wystąpienia COVID-19 tj. podatku od 
nieruchomości należnego za okres od stycznia do czerwca 2021 r. od osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. 
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Na dzień 31.12.2021 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości wyniósł 404 893,32 zł. 
Kwota zaległości trudno ściągalnych w stosunku do zaległości ogółem wynosi 396 959,32 zł, co 
stanowi  98,04 %.  
Na tę kwotę składa się m.in. zaległość 10 podatników wobec których: 

· jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z nieruchomości przez innego wierzyciela 
hipotecznego niż Gmina Byczyna, 

· w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanych  
na podstawie tytułów wykonawczych przez Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych 
wg. miejsca siedziby dłużnika okazała się bezskuteczna, postępowanie egzekucyjne 
zostało umorzone,  

· z planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji                  
nie zaspokojono wierzytelności wobec gminy.  

Na dzień 31.12.2021 roku wystąpiła nadpłata w wysokości 2 118,40 zł. 
 

Podatek rolny od osób fizycznych 
Planowane dochody w wysokości 1 223 000,00 zł zostały ustalone wg wydanych decyzji w roku 
2020 przyjmując stawkę dla podatku rolnego na poziomie komunikatu Prezesa GUS w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartału będącej podstawą  
do ustalenie podatku rolnego na 2021 rok tj. 146,375 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 292,75 zł 
od 1 ha fizycznego. Dochody z podatku rolnego osób fizycznych do dnia 31.12.2021 roku 
wyniosły 1 237 624,17 zł, tj. 101,19 %.  
Na dzień 31.12.2021 roku stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniósł 
421 933,56 zł. Wystąpiła również nadpłata w wysokości 5 871,34 zł. 
 
Podatek rolny od osób prawnych 
Planowane dochody w wysokości 618 000,00 zł zostały ustalone wg złożonych deklaracji za rok 
2020 przyjmując stawkę dla podatku rolnego na poziomie komunikatu Prezesa GUS w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartału będącej podstawą  
do ustalenie podatku rolnego na 2021 rok tj. 146,375 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 292,75 zł 
od 1 ha fizycznego. Dochody z podatku rolnego osób prawnych do dnia 30.06.2021 roku wyniosły 
607 595,86 zł, tj. 98,32 %.  
Na dzień 31.12.2021 roku stan zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wyniósł 5 462,66 
zł. Wystąpiła również nadpłata w wysokości 2,40 zł. 
 
Podatek leśny osoby fizyczne 
Planowane dochody w wysokości 8 000,00 zł zostały ustalone na podstawie wydanych decyzji za 
rok 2020 przyjmując stawkę dla podatku  leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w 
sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku tj. 43,3048 zł.  
Dochody z podatku leśnego osób fizycznych do dnia 31.12.2021 roku wyniosły 7 807,46  zł, tj. 
97,59 %. 
Na dzień 31.12.2021 roku stan zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych wyniósł 2 661,74 
zł. Wystąpiła również nadpłata w wysokości 37,03 zł. 
 
Podatek leśny osoby prawne 
Planowane dochody w wysokości 45 500,00 zł zostały ustalone na podstawie złożonych deklaracji 
za rok 2020 przyjmując stawkę dla podatku  leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w 
sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku tj. 43,3048 zł. 
Dochody z podatku leśnego osób prawnych do dnia 31.12.2021 roku wyniosły 48 615,00  zł, tj. 
106,84 %.  
Na dzień 31.12.2021 roku stan zaległości w podatku leśnym od osób prawnych wyniósł 13,00 zł.  
 
 
Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych 
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych ustalany jest  
na podstawie złożonych deklaracji w 2020 roku. W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z 
tego tytułu na kwotę 145 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku do budżetu wpłynęła kwota 
158 733,50  zł, tj. 109,47 %.  
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Na dzień 31.12.2021 roku stan zaległości w podatku od środków transportowych od osób 
prawnych i  fizycznych wyniósł 26 244,05 zł. Wystąpiła również nadpłata w wysokości 3 064,87 
zł. 
 
Sposób dochodzenia zaległości podatkowych z trzech w/w podatków w 2021 r. 
przedstawiono tabelarycznie. 
Liczba wydanych upomnień, tytułów wykonawczych, wpisów dotyczących zajęcia hipoteki 
przymusowej oraz zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze należności  
publicznoprawnych – osoby prawne i fizyczne . 
 
 

Stan na dzień 
31.12.2021 

Liczba 
upomnień 

Kwota należności 
wynikająca  
z  upomnień 

 

Liczba tytułów 
wykonawczych 

kwota zaległości 
wynikająca  
z tytułów 

wykonawczych 

Liczba 
wpisów 

na 
hipotekę 

Kwota wpisów na 
hipotekę 

Liczba 
zawiadomień 
o zagrożeniu 

Osoby 
prawne 

60 132 490,25 26 51 047,06 4 31 191,83 60 

Osoby 
fizyczne 

947 618 764,10 475 1 021 796,00 21 76 493,12 923 

RAZEM 1007 751 254,35 501 1 072 843,06 25 107 684,95 983 
 
Wpisem hipoteki przymusowej na dzień 31.12.2021 r. zabezpieczono zaległości 
podatkowe od osób prawnych  w łącznej kwocie 338 258,64 zł, w tym: w podatku od 
nieruchomości  w kwocie 334 707,56 zł, w podatku rolnym w kwocie 3 551,08 zł. 
Wpisem hipoteki przymusowej na dzień 31.12.2021 r. zabezpieczono zaległości 
podatkowe od osób fizycznych w kwocie 2 955 811,46 zł, w tym łączne zobowiązanie 
pieniężne w kwocie 168 717 ,33 zł. 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia 
Plan dochodów bieżących: 16 478 726,54 zł, wykonanie: 16 478 726,67 zł, tj. 100,00% 
- część oświatowa subwencji ogólnej – 9 324 783,00 zł; 
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 031 397,00 zł;  
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 876 763,00 zł; 
- część równoważąca subwencji ogólnej – 151 685,00 zł; 
- odsetki od lokat – 14 030,13 zł; 
- zwrot rozliczenia z Funduszu Sołeckiego za 2020 rok – 80 068,54 zł. 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  
Plan dochodów bieżących: 1 178 737,18 zł, wykonanie: 1 124 981,24 zł, tj. 95,44% 
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 78 012,15 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów 
przedszkolnych – 329 504,00 zł; 
- wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Byczyna na 
wychowanków punktów przedszkolnych – 33 778,26 zł; 
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 520,10 zł; 
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 
oraz z tytułu wyżywienia uczniów – 207 486,94 zł; 
- wpływy z tytułu najmu – 17 330,84 zł; 
- wpływy z usług – 92 405,47 zł; 
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 3 729,00 zł; 
- pozostałe odsetki – 124,05 zł; 
- wpływy z tytułu usług wykonywanych na Stacji Kontroli Pojazdów – 66 474,95 zł; 
- wpływy z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 
280,00 zł; 
- zwroty z niewykorzystanych dotacji za 2020 r. – 1 824,48 zł; 
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID w ramach inicjatywy „Laboratoria przyszłości” – 
198 000,00 zł; 
-środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna Tablica” – 28 000,00 
zł; 
- środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę” – 
32 511,00 zł; 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C714BA49-D937-4913-B9CF-047DCA42E3A7. Podpisany Strona 7



Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Plan dochodów bieżących: 267 231,30 zł, wykonanie: 289 497,80 zł, tj. 108,33% 
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 189 080 68 zł; 
- dotacja od jednostek samorządu terytorialnego dla Centrum Integracji Społecznej – 67 504,08 
zł; 
- wpływy ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktu 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.- 31 402,44 zł; 
- dotacja na zadania zlecone realizowane przez OPS – 1 510,60 zł. 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna 
Plan dochodów bieżących: 1 434 299,05 zł, wykonanie: 1 450 294,52 zł, tj. 101,12% 
- dochody uzyskane z tytułu zwrotu zastępczo wnoszonych opłat za pobyt w DPS oraz z tytułu 
zwrotu rodziny zobowiązanej do pokrycia częściowych kosztów pobytu osoby przebywającej w 
DPS – 29 165,90 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 35 578,37 zł; 
- dochody uzyskane z tytułu zwrotu za pobyt w schronisku – 1 935,00 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe i celowe – 181 824,86 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne – 2 284,80 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 205 705,26 zł; 
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 535,00 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – 178 685,29 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 141 047,50 zł; 
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 35 770,00 zł; 
- dotacja – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 56 090,00 zł; 
- pozostałe dochody realizowane przez Centrum Integracji Społecznej ( dochody najmu, 
rozprowadzanie przesyłek listowych, usługi stolarskie, porządkowe,  itp.) –  65 781,14 zł; 
- dotacja z PUP w Kluczborku – świadczenia integracyjne wraz ze składkami ZUS – 404 128,59 
zł; 
- wpłaty z PUP w Kluczborku na roboty publiczne – 85 458,24 zł; 
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID  na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 
23 299,40 zł; 
- pozostałe dochody – 1 005,17 zł. 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Plan dochodów bieżących: 26 299,92 zł, wykonanie: 26 299,92 zł, tj. 100,00% 
- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie do lokalu mieszkalnego repatrianta – 26 299,92 zł. 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
Plan dochodów bieżących: 52 401,00 zł, wykonanie: 46 890,00 zł, tj. 89,48% 
- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne – 46 000,00 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom niepełnosprawnym – 890,00 zł. 
 
Dział 855 – Rodzina 
Plan dochodów bieżących: 13 179 947,17 zł, wykonanie: 12 960 466,48 zł, tj. 98,33% 
- wpływy z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – 31,54 zł; 
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 162,29 zł; 
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 
5 662,28 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego  (świadczenie 500+) – 
8 528 277,18 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego – 4 259 674,44 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – 434,50 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny – 715,86 zł; 
- dochody z Funduszu Pracy na program asystent rodziny na rok 2021 – 2 000,00 zł; 
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych – 88,24 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
świadczenia rodzinne- 40 340,16 zł; 
- wpływy z opłat za wyżywienie i pobyt dzieci z żłobku – 64 253,50 zł; 
- pozostałe odsetki – 228,40 zł; 
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- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 2 200,00 zł; 
- pozostałe dochody realizowane przez żłobek – 28,00 zł; 
- wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej 
gminie- 25 770,09 zł; 
- dotacja z budżetu państwa na program MALUCH+ - 30 600,00 zł. 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Plan dochodów bieżących: 3 014 625,67 zł, wykonanie: 2 985 405,10 zł, tj. 99,03% 
 
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 708 165,75 zł  
Ponadto z tytułu gospodarki odpadami uzyskano dochody z : 
- Opłat komorniczych i egzekucyjnych – 5 818,87 zł 
- odsetek od nieterminowych wpłat – 4 706,43 zł. Łącznie dochody wyniosły 2 718 691,05 zł. 
Oprócz tego wystąpiły  zaległości w zapłacie opłaty które  wyniosły 282 223,71 zł i powstała 
nadpłata w kwocie 29 723,01 zł. 
Sposób dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w  
2021 roku  przedstawiono tabelarycznie. 
Liczba wydanych upomnień, tytułów wykonawczych, wpisów dotyczących zajęcia hipoteki 
przymusowej oraz zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze należności  
publicznoprawnych. 

Stan na dzień 
31.12.2021 

Liczba 
upomnień 

Kwota należności 
wynikająca  
z  upomnień 

 

Liczba tytułów 
wykonawczych 

kwota zaległości 
wynikająca  
z tytułów 

wykonawczych 

Liczba 
wpisów 

na 
hipotekę 

Kwota wpisów na 
hipotekę 

Liczba 
zawiadomień 
o zagrożeniu 

Osoby 
fizyczne                
i prawne 

736  261 958,11     217 102 372,60 5 11 518,99 736 

RAZEM 736 261 958,11     217   102 372,60 5 11 518,99 736 
 
Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw 
domowych. Na dzień 31.12.2021 r.   liczba osób korzystających ze zwolnienia wynosi  1 717. 
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S  z wykonania  planu dochodów budżetowych od początku 
roku  do dnia 31 grudnia 2021 roku 
Skutki udzielonych ulg i zwolnień  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za 
okres sprawozdawczy wynoszą: 57 900,00 zł. 
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z w/w opłaty  za okres sprawozdawczy –
wynoszą:   5 925,41 zł                         
Złożono 3 wnioski o  rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi.  
Dodatkowo w tym dziale pozyskano dochody z: 
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek – 978,08 zł; 
- wpływ z różnych dochodów – 69,00 zł; 
- wpływy z tytułu serwisu oczyszczalni ścieków – 227 383,45 zł; 
- zwrot nadpłaconej energii elektrycznej za poprzedni rok – 1 072,69 zł; 
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 616,57 zł; 
- wpływ z opłaty produktowej – 7,51 zł; 
- wpływ w związku z podpisanym porozumieniem z WFOŚiGW w Opolu na realizację programu 
„Czyste powietrze” – 9 525,00 zł; 
- wpływ dotacji na usuwanie azbestu – 18 061,75 zł. 
 
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Plan dochodów bieżących: 13 355,50 zł, wykonanie: 13 355,50 zł, tj. 100,00%  
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok z Biblioteki – 13 355,50 zł. 
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Dochody majątkowe 
Plan dochodów majątkowych: 1 969 480,17 zł – wykonanie: 4 271 698,34 zł, tj. 
216,89%. 
 
Dział 020 Leśnictwo 
Plan dochodów majątkowych: 0,00 zł, wykonanie: 4 435,00 zł,  
- wpływy  z tytułu sprzedaży drewna – 4 435,00 zł. 
 
Dział 600 Transport i łączność 
Plan dochodów majątkowych: 42 587,41 zł, wykonanie: 0,00 zł,  
- w związku nie zakończeniem zadania w 2021 roku dot. przebudowy drogi wewnętrznej w 
miejscowości Biskupice wpływy ze środków funduszu remontowego Wspólnot Mieszkaniowych w 
Biskupicach zostaną zrealizowane w roku 2022. 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Plan dochodów majątkowych: 985 687,00 zł, wykonanie: 992 563,20 zł, tj. 100,70% 
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16 876,20 zł 
- sprzedaż mienia – 975 687,00 zł   
1. nieruchomości niezabudowane: 
1) nieruchomości gruntowe niezabudowane – dz. nr 745/29 a.m. 9 oraz 745/30 a.m. 9 przy ul. 
Polanowicka-Kwiasowskiego w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując 
kwotę 117 160,00 zł;    
2) nieruchomość gruntową niezabudowaną – dz. nr 274/12 a.m. 5 przy ul. Borkowskiej 
w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 
42 000,00 zł; 
3) nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 745/25 a.m. 9 przy ul. Polanowicka-
Kwiasowskiego w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę  
52 217,00 zł; 
4) nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 246/1 a.m. 2 w miejscowości Nasale, 
w formie rokowań uzyskując kwotę 215,00 zł  (I rata zgodnie z zapisem  w protokole z rokowań);    
5) nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 274/6 a.m. 5 przy ul. Borkowskiej 
w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 37 875,00 zł; 
6) nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 745/26 a.m. 9 przy ul. Polanowicka-
Kwiasowskiego w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę  
48 985,00 zł;  
7) nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 745/27 a.m. 9 przy ul. Polanowicka-
Kwiasowskiego w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę  
47 571,00 zł;   
8)  nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 274/4 a.m. 5 przy ul. Borkowskiej 
w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 37 572,00 zł; 
9) nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 185/2, 186/5 a.m. 2 w miejscowości 
Ciecierzyn, w formie rokowań uzyskując kwotę 18 950,00 zł; 
10) nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 745/24 a.m. 9 przy ul. Polanowicka-
Kwiasowskiego w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę  
56 000,00 zł;   
 
2. nieruchomości zabudowane: 
1) nieruchomość gruntowa zabudowana dz. nr 581/105 a.m. 3 w miejscowości Polanowice,  
w formie rokowań uzyskując kwotę 200 000,00 zł; 
2) nieruchomość gruntowa zabudowana dz. nr 581/103 a.m. 3 w miejscowości Polanowice,  
w formie rokowań uzyskując kwotę 185 000,00 zł; 
3) nieruchomość gruntowa zabudowana dz. nr 581/93 a.m. 3 w miejscowości Polanowice,  
w formie  przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 67 500,00 zł; 
4) nieruchomość gruntowa zabudowana dz. nr 490/16 a.m. 7 przy ul. Floriańskiej  
w Byczynie, w formie  przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 18 790,00 zł; 
5) nieruchomość gruntowa zabudowana dz. nr 277/5 a.m. 1 w miejscowości Gołkowice, w formie  
przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 5 460,00 zł; 
 
3. lokale mieszkalne (sprzedaż na rzecz najemców, po zastosowaniu bonifikat): 
1) lokal numer 2 w Byczynie przy ul. Polnej 1 w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, 
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uzyskując kwotę 7 752,00 zł; 
2) lokal numer 6 w Byczynie przy ul. Rynek 2 w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, 
uzyskując kwotę 18 600,00 zł; 
3) lokal numer 3 w Byczynie przy ul. Rynek 6 w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, 
uzyskując kwotę 14 040,00 zł. 
 
Dział 758 - Różne rozliczenia  
Plan dochodów majątkowych: 171 336,80 zł, wykonanie: 2 501 830,80 zł 
- wpływy  ze zbycia laptopów w ramach zakończenia trwałości projektu pn.”Cyfrowy debiut 50+” 
– 200,00 zł 
- wpływ z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 
inwestycje w zakresie kanalizacji – 1 495 794,00 zł; 
- zwrot z wykonania funduszu sołeckiego za 2020 rok – 5 836,80 zł; 
- wpływ z Samorządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000,00 zł. 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Plan dochodów majątkowych: 0,00 zł, wykonanie: 3 000,38 zł, 
- wpływy od mieszkańców za  przydomowe oczyszczalnie ścieków – 3 000,38 zł. 
 
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 
Plan dochodów majątkowych: 769 868,96 zł, wykonanie: 769 868,96 zł, tj.100,00% 
- wpływ dofinansowania w ramach programów z udziałem środków europejskich do inwestycji pn. 
Remont Kaplicy Św. Jadwigi – 439 059,00 zł 
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury do remontu murów obronnych – 280 809,96 zł 
- dofinansowanie od Konserwatora Zabytków do remontu murów obronnych – 50 000,00 zł. 
 
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S kwota wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy 
wynosi 56 022 997,09 zł, a pozostałe do zapłaty należności dla budżetu gminy na 31.12.2021 
roku wynoszą 11 661 617,28 zł w tym zaległości ( należności wymagalne na 31.12.2021 roku ) 
7 595 721,64 zł i nadpłaty 74 976,13 zł. 
Według sprawozdania Rb – N o stanie należności na dzień 31.12.2021 rok należności wymagalne 
wynoszą 7 108 564,19 zł, pozostałe należności 873 109,78 zł gotówka i depozyty 15 694 839,31 
zł, pożyczki tj. sprzedaż na raty nieruchomości gminnych, w kwocie 25 971,00 zł. 
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V. Wydatki 
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości  - 53 839 052,03 zł, wykonano – 51 064 094,86 
zł, tj. 94,85% 
 
Wydatki bieżące 
Plan wydatków bieżących: 50 204 925,07 zł - wykonanie: 47 951 132,37 zł,  
tj. 95,51% 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Plan wydatków bieżących: 1 320 030,04 zł – wykonanie 1 280 054,26 zł, tj. 96,97% 
Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 25 058,93 zł wydatki dotyczą: 
- czyszczenia stawu w miejscowości Proślice, 
- czyszczenia rowu w miejscowości Wojsławice, 
- zakładania przepustów w miejscowości Nasale. 
 
Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 35 264,68 zł. 
- przekazano do Izby Rolniczej w Opolu udziały we wpływach w podatku rolnym – 35 264,68 zł 
 
Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 3 849,18 zł 
- odrolnienia działki przy ul. Borkowskiej w miejscowości Byczyna – 3 849,18 zł 
 
Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 1 215 881,47 zł 
- usługi pozostałe (wycenę  nieruchomości, opłaty notarialne za służebność, za dzierżawę działek, 
za wieczyste użytkowanie działki, za rozgraniczenie działek, itp.) – 22 562,43; 
- szkolenie pracownika - 289,00 zł;  
- z budżetu państwa otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 1 193 030,04 zł  na zadanie: 
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej, wydano 412 decyzji na kwotę  – 1 169 637,29 zł, dokonano wydatków 
związanych z akcyzą  na kwotę 13 392,75 zł, wydatkowano wynagrodzenia i pochodne 
pracownika obsługujące akcyzę w kwocie 10 000,00 zł. 
 
Dział 500 – Handel 
Plan wydatków bieżących: 7 000,00 zł – wykonanie 6 565,21 zł, tj. 93,79% 
Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 6 565,21 zł 
- poniesiono wydatki na materiały do remontu i  energię elektryczną na targowisko miejskie 
znajdujące się w Rynku w Byczynie – 6 565,21 zł 
 
Dział 600 – Transport i łączność 
Plan wydatków bieżących: 1 778 031,33 zł – wykonanie 1 763 627,55 zł, tj. 99,19 %  
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 44 573,63 zł 
- wydatki dotyczą rekompensaty dla PKS – 44 573,63 zł 
 
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 20 721,12 zł 
- wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej 
– 20 721,12 zł 
 
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 35 477,60 zł 
- wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 477,60 zł 
- dotacja dla powiatu  kluczborskiego na remont drogi w Wojsławicach – 25 000,00 zł remont 
części nawierzchni drogi powiatowej nr 1310O relacji Ligota Górna – Wojsławice. 
Wyremontowano i poszerzono 139 metrowy odcinek drogi. 
- dotacja dla powiatu Kluczborskiego na remont cząstkowy drogi DK11-Kujakowice-Byczyna-Gola 
- 10 000,00 zł.  
 
 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 448 021,12 zł 
- usługi związane z zimowym odśnieżaniem publicznych dróg gminnych, 
- usługi projektowania remontu ul. Brzozowej i Polnej w Byczynie (3 936,00 zł), 
- usługi aktualizacji kosztorysów ul. Klonowej i ul. Chrobrego w Byczynie, 
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- usług na roboty budowlane związane z prawidłowym utrzymaniem dróg i infrastruktury z nimi 
związanej. 
- remont ul. Klonowej – 1 246 038,14 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na wykonanie 
„Remontu ul. Klonowej w Byczynie” w wysokości 662 021,27 zł. Zadanie wykonano w II półroczu 
2021 r. W wyniku realizacji zadania wyremontowano jezdnię na długości ok. 590 mb (ok. 
3705,00 m2) oraz obustronnie chodniki na całej długości ulicy. Remont został dofinansowany z 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 214 834,08 zł, w tym Fundusz Sołecki– 14 426,59 zł 
- usługi związane z zimowym odśnieżaniem wewnętrznych dróg gminnych, 
- usługi remontu wewnętrznej drogi gminnej w Wojsławicach, zadanie obejmowało remont części 
jezdni przy drodze powiatowej w ilości oraz ok. 75 mb jezdni przy świetlicy wiejskiej w 
Wojsławicach. W sumie wykonano remont ok. 150 mb jezdni o powierzchni ok. 1020 m2. Koszt 
zadań wyniósł ok.59 000,00 zł. 
- usługi na roboty budowlane związane z prawidłowym utrzymaniem dróg i infrastruktury z nimi 
związanej. 
 
Dział 630 – Turystyka 
Plan wydatków bieżących: 10 000,00 zł – wykonanie 10 000,00 zł,  
Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł 
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania bieżące w ramach konkursu – 10 000,00 zł 
Stowarzyszenie Animacji Lokalnej „ARKONA” na zadanie pn.: „Udoskonalenie oferty turystyki  
w obliczu pandemii COVID” - , której działania obejmują: uaktualnienie Questa (sprawdzenie 
questu w terenie, poprawa graficzna ulotek, przygotowanie wersji mobilnej, zamieszczenie 
Questu w bazie, druk ulotek), reorganizacja zasad gry terenowej Republika Byczyńska, eventy 
„Koło Roku” związane z turystyką kulinarną podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, działania 
promocyjno – informacyjne - 10.000,00 zł; 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
Plan wydatków bieżących: 720 574,69 zł – wykonanie 702 278,09 zł, tj. 97,46% 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 702 278,09 zł 
- wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS – 48 062,09 zł 
Wydatki dotyczą między innymi: 
- zakupów na potrzeby remontów mieszkań komunalnych – 32 415,93 zł,  
- opłaty za media w mieszkaniach komunalnych i lokalach użytkowych (m.in. energia 
elektryczna, centralne ogrzewanie, zakup oleju napędowego, woda, gaz, wnoszone 
do Wspólnot Mieszkaniowych) – 275 263,56 zł 
-  usługi remontowe w kwocie 37 606,80 zł, w tym m.in.: 
opracowanie projektów budowlanych wewnętrznej instalacji gazowej ul. Okrężna 41, 
ul. Długa 24/3, konserwacja kotła w Dobiercicach, remonty dachu w Polanowicach 81, 83 
- usługi w kwocie 238 132,83 zł,  w tym m.in.: wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych, obsługa 
kotłowni „ASTERM” , ogłoszenia w prasie i internecie o przetargach nieruchomości, usługi 
porządkowe, za ścieki dowożone z szamb, za udostępnienie informacji gospodarczych, dzierżawa 
sarkofagu chłodniczego, usługi elektryczne, dzierżawa kontenerów na odpady komunalne, koszty 
geodezyjne (wyceny, wyrysy),  
- podatek od nieruchomości i leśny – 19 756,00 zł 
- koszty komornicze, opłaty sądowe – 51 040,88 zł 
       
   Dział 710 – Działalność usługowa 
Plan wydatków bieżących: 63 950,00 zł – wykonanie 56 283,85 zł, tj. 88,01% 
Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 47 735,35 zł 
- wydatkowanie środków pozyskanych w ramach dotacji na zadanie „ Wspólna przestrzeń – 
partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach ” ze środków unii europejskiej – 20 000,00 
zł; 
- koszty  opracowania  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania , oraz MPZP 
Jaśkowice i Roszkowice – 27 735,35 zł 
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Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 8 548,50 zł 
- opłata za licencję do programu GEO-INFO 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
Plan wydatków bieżących: 4 295 191,08zł – wykonanie 3 968 163,52 zł, tj. 92,39% 
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 90 806,80 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w całości zadania zlecone i powierzone przez 
Wojewodę wykonywane przez pracowników Urzędu – 90 806,80 zł 
 
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 195 408,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty diet dla radnych – 142 807,50 zł 
- bieżące wydatki związane z  utrzymaniem biura Rady, organizacją sesji i komisji – 52 600,50 zł 
 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – 3 396 424,89 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 667,84 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 757 201,62 zł 
- wpłaty na PFRON – 1 995,00 zł 
- umowy zlecenie i o dzieło – 49 646,78 zł 
- energia elektryczna, CO i zużycie wody – 99 460,33 zł; 
- badania lekarskie pracowników – 6 060,00 zł 
- zakup mebli i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, 
druków ścisłego zarachowania, zakup pieczątek, materiałów elektrycznych (żarówek, 
świetlówek), zakup odzieży dla pracowników gospodarczych, zakup artykułów malarskich do 
malowania pomieszczeń UM w Byczynie itp. – 58 844,69 zł; 
- zakup środków żywności – 3 831,81 zł; 
- opłaty pocztowe, opłaty licencyjne, usługi prawne, serwis kopiarek , inne usługi zewnętrzne – 
297 039,23 zł; 
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 20 728,51 zł; 
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych, komórkowych i Internet – 12 146,14 zł; 
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73 590,94 zł; 
- szkolenia pracowników – 11 212,00 zł; 
 
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 25 016,00 zł 
- dodatki spisowe na Powszechny spis ludności – 25 016,00 zł 
 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 52 340,77 zł 
- oświetlenie zabytkowych kościołów w Roszkowicach i w Nasalach – 3 133,55 zł; 
- składki członkowskie za przynależność Gminy Byczyna do różnych organizacji i stowarzyszeń 
(KOLOT, EUROREGION PRADZIAD, LGD Dolina Stobrawy, Związek Gmin Śląska Opolskiego, 
droga S11) – 29 348,33 zł; 
- prowadzenie serwisu internetowego, zakup w materiałów, promocja zespołu szkół w internecie, 
wynajem działek na witacze – 17 274,96 zł; 
- nagrody dożynkowe dla sołectw które brały udział w konkursach dożynkowych (Miechowa, 
Proślice, Janówka, Biskupice, Nasale) – 2 583,93 zł. 
 
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 208 167,06 zł 
– wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady – 96 783,50 zł; 
- wypłata inkasa dla sołtysów – 22 244,00 zł; 
- wydatki na dostarczenie decyzji podatkowych, wydatki na obsługę podatków i opłat – 
12 299,77 zł; 
- odsetki od wyrównania diety sołtysa – 213,41 zł; 
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 33 576,05 zł; 
- szkolenia pracowników dot. podatków i opłat – 3 088,00 zł; 
- polisy ubezpieczeniowe Urzędu Miejskiego, NNW sołtysów itp. – 39 962,33 zł. 
 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa  
Plan wydatków bieżących: 1 912,00 zł – wykonanie 1 912,00 zł, tj. 100,00% 
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Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – 1 912,00 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników aktualizujących spis wyborców  
1 912,00 zł. 
 
Dział 752 – Obrona narodowa 
Plan wydatków bieżących: 2 200,00 zł – wykonanie 1 400,00 zł,  
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 1 400,00 zł 
- szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 1 400,00 zł. 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Plan wydatków bieżących: 268 526,71 zł – wykonanie 245 913,42 zł, tj. 91,58% 
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 229 405,82 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 862,07 zł; 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 998,76 zł; 
- zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej i paliw: zakup węży strażackich, zakup akumulatora 
OSP Nasale, zakup odzieży sportowej dla MDP Jakubowice, zakup opon dla OSP Kostów, za 
ubrania bojowe dla OSP Paruszowice – 85 500,14 zł; 
- za art. Spożywcze na zjazdy OSP – 2 020,27  
- energia elektryczna w remizach OSP – 32 052,87 zł; 
- badania lekarskie członków OSP – 4 390,00 zł; 
-  zakup usług pozostałych: usuwanie nieczystości OSP Byczyna,  zapłata za przeglądy 
samochodów jednostek, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Byczyna i Jakubowice, za projekt 
budowy remizy w OSP Paruszowice, za wymianę części w samochodzie OSP Jakubowice – 
26 448,71 zł; 
- za remont samochodu OSO Roszkowice – 3 690,00 zł; 
- ubezpieczenia samochodów i NNW ochotników OSP – 33 135,00 zł; 
- zapłata podatku rolnego przez OSP - 308,00 zł;  
 
Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 11 903,84 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 9 350,00 zł z tego w całości zadania 
zlecone i powierzone przez Wojewodę  wykonywane przez pracowników Urzędu  
- świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami 
wojskowymi – 2 553,84 zł. 
 
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 4 603,76 zł 
- opłata za przewóz osób z terenu gminy Byczyna do wskazanego miejsca odbycia kwarantanny 
w związku z epidemią COVID porozumienie zawarte z PKS Kluczbork -  3 780,00 zł; 
- za tablice informacyjne Afrykański Pomór Świń – 823,76 zł. 
 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 
Plan wydatków bieżących: 444 806,00,00 zł – wykonanie 378 005,00 zł, tj. 84,98% 
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 
jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki – 
378 005,00 zł 
 - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 378 005,00 zł 
 
 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia 
Plan wydatków bieżących: 181 218,15 zł – wykonanie 0,00 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 
Zaplanowane do wykorzystania środki dotyczą rezerwy budżetowej. Rada Miejska w Byczynie, 
w uchwale budżetowej na 2021 rok ustaliła wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 50 000,00 zł, 
wysokość rezerwy celowej w kwocie 167 000,00 zł, w tym na: 
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
142 000,00 zł;  
- na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 25 000,00 zł. 
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Na koniec 31.12.2021r. zostały wykorzystane rezerwy w  kwotach:  
1) ogólna 25 400,00 zł na :dokumentację projektową na renowację zabytkowego obwarowania 
miasta 12 500,00 zł; montaż piłkochwytów na stadionie miejskim w Byczynie 3 600,00 zł; 
dotacje dla OSP Kostów na wykończenie prac przy budowie strażnicy 9 300,00 zł; 
2) celowa – 5 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  
3) na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 5 381,85 zł. 
 
801 – Oświata i wychowanie  
Plan wydatków bieżących: 17 206 643,61 zł – wykonanie 16 506 751,48 zł, tj. 95,93% 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 9 204 842,31 zł w tym  Fundusz Sołecki -  2 500,00 zł       
( Nasale-2 000,00 zł, Pszczonki- 500,00 zł na zakup huśtawki) 
- dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego „TARCZA” 
na prowadzenie PSP w Kostowie – 1 217 976,16 zł; 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 288 685,29 zł; 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 753 427,05 zł; 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 944 753,81 zł. 
 
W ramach rozdziału dokonano wydatków w: 
PSP Biskupice 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Wykonanie w kwocie 52 432,23 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich dla pracowników 
pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zakupu okularów 
korekcyjnych. 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 
Wykonanie w kwocie 1 280 865,25 zł dotyczy wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników 
pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
Wykonanie w kwocie 185 437,16 zł dotyczy między innymi: zakupu materiałów biurowych, 
papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych prac naprawczych na terenie budynku 
szkoły oraz oleju opałowego do ogrzania budynku w sezonie grzewczym, zakupu materiałów i 
środków związanych z pandemią; opłat za zużytą energię elektryczną oraz wodę na potrzeby 
szkoły; naprawy i konserwacji urządzeń biurowych  oraz pieca CO; odprowadzania ścieków, 
wywozu śmieci, przeglądów (p/poż, kominiarski), transportu dzieci na zawody sportowe, 
świadczeń dla pracowników obcych (ZNP) oraz zakupu znaczków pocztowych i wyżywienia dla 
dzieci w szkole; opłat za: internet, telefonię stacjonarną i komórkową na potrzeby szkoły; zwrotu 
kosztów podróży służbowych; opłat z tytułu ubezpieczenie budynku i mienia szkoły; opłaty 
z tytułu podatku rolnego, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za mieszkanie służbowe; 
odpisu na ZFŚS; wyposażenia w ramach programu MEN „Laboratoria przyszłości”. 

PSP Roszkowice 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 
Wydatki w kwocie 50 920,26 zł  dotyczą wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłaty 
ekwiwalentów za odzież i prania odzieży roboczej, świadczenia na start dla nauczyciela stażysty, 
zapomogi zdrowotnej.  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 
Wydatki w kwocie 1 236 221,95 zł  dotyczą wypłat wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych 
nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, dodatków uzupełniających, 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem 
dochodowym). 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
Wykonanie w kwocie 172 777,83 zł wynika z zakupu materiałów biurowych, papierniczych, 
środków czystości, materiałów do drobnych remontów, opału do ogrzewania budynku w sezonie 
grzewczym oraz materiałów i środków dezynfekujących poniesionych w związku z pandemią, 
znaczków pocztowych, wody i energii elektrycznej; przeglądów: gaśnic, kominiarskich; wywozu 
śmieci, odprowadzania ścieków; wyżywienia dla uczniów szkoły; konserwacji sieci internetu, 
remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, refundacji wynagrodzenia z ZNP, usług 
telekomunikacyjnych (tel. stacjonarny, komórkowy i dostęp do internetu); zwrotu kosztów 
podróży służbowych; opłat z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia; konserwacja sprzętu 
biurowego i p/poż., odpisu na ZFŚS; opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych; 
wyposażenia w ramach programu MEN „Laboratoria przyszłości”. 
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ZS w Byczynie 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Wykonanie w kwocie 185 332,10 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich dla pracowników 
pedagogicznych, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 
Wykonanie w kwocie 4 236 339,85 zł  dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 
pracowników pedagogicznych, administracji   i obsługi, obejmuje wypłatę wynagrodzeń 
jednorazowych, dodatków uzupełniających, odpraw emerytalnych.   
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
Wykonanie w kwocie 599 039,52 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem szkoły tj. 
zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, usługi telefoniczne, art. biurowych, środków czystości, 
materiałów do napraw we własnym zakresie, wywozu nieczystości stałych, usług kominiarskich, 
ZFŚS i wydatków rzeczowych które obejmują między innymi: zakup art. biurowych i środków 
czystości, art. do napraw we własnym zakresie,  oczyszczanie i odprowadzenie ścieków, wywóz 
nieczystości stałych. 
 
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 583 649,06 zł 
- dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego „TARCZA” 
na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Kostowie – 260 181,97 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 962,12 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 283 087,94 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 29 417,03 zł 

 
W Gminie Byczyna funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. 
W ramach rozdziału dokonano wydatków w: 
PSP Biskupice 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Wykonanie w kwocie 7 043,68 zł dotyczy wypłaconych dodatków wiejskich dla pracowników 
pedagogicznych, ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej pracowników 
obsługi. 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 
Wykonanie w kwocie 176 182,12 zł  dotyczy wypłat wynagrodzeń  nauczycieli oraz wynagrodzeń 
pracowników obsługi i administracji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 
(składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym).  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
Wykonanie w kwocie 17 603,88 zł dotyczy między innymi: zakupu materiałów papierniczych, 
środków czystości oraz naczyń jednorazowych na potrzeby oddziału przedszkolnego oraz 
materiałów i środków związanych z pandemią, zakupu zabawek, wyżywienia dla dzieci w oddziale 
przedszkolnym; odpisu na ZFŚS zgodnie z rozliczeniem. 
 
PSP Roszkowice 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 
Wydatki w kwocie 3 918,44 zł  dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłaty 
ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży roboczej.  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 
Wydatki w kwocie 106 905,82 zł  dotyczyły wypłat wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych 
nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji, dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego wraz z pochodnymi (składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym). 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
Wykonanie w kwocie 11 813,25 zł  wynika z zakupu materiałów biurowych, środków czystości, 
doposażenie apteczki, wyżywienia dla dzieci o/przedszkolnego; odpisu na ZFŚS. 
 
Rozdział 80104 – Przedszkola – 2 240 569,05 zł 
- dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej PERUNICA na prowadzenie 
przedszkola „Mysia Wieża” – 293 798,40 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 570,15 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 648 245,23 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 239 955,27 zł 
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Wykonanie dotyczy wydatków w Przedszkolu w Byczynie między innymi na: zakup dzienników, 
materiałów biurowych, papierniczych, gospodarczych, akcesoriów komputerowych, środków 
czystości i wyposażenia, materiałów do prac naprawczych na terenie budynku przedszkola, 
oddziałów zamiejscowych, naczynia jednorazowe do wydawania posiłków dla dzieci w oddziałach 
zamiejscowych; opłat za zużytą energię elektryczną, cieplną oraz wodę na potrzeby PP Byczyna 
i Oddziałów zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach; zakupu usług remontowych: naprawy i 
konserwacji urządzeń biurowych; naprawy i konserwacji instalacji p/poż; odprowadzania ścieków, 
odprowadzanie wód opadowych, wywozu śmieci, usług inspektora ochrony danych osobowych, 
przedłużenie licencji programów komputerowych, świadczeń dla pracowników obcych (ZNP), 
zakup znaczków pocztowych; opłat za internet, telefonię stacjonarną i komórkową; wykonanie 
pieczątek, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji i oświetlenia w PP w Byczynie i 
oddziałach zamiejscowych, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wypłacanych ryczałtów; 
opłat z tytułu ubezpieczenia budynku i mienia; odpisu na ZFŚS.  
 
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 442 328,37 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 531,00 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 140,98 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 355 656,39 zł 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to m.in.: 
- opłaty za bilety miesięczne dla PKS Kluczbork za przewóz uczniów do szkół  
(98 740 zł), transport dzieci niepełnosprawnych do szkoły do Kup, wynajem autobusów na 
wycieczki szkolne dla uczniów, zakup paliwa, części zamiennych, remont samochodu służącego 
do przewozu dzieci niepełnosprawnych, przewóz dzieci, polisa ubezpieczeniowa na samochód 
IVECO,  odpis na ZFŚS, podatek od środków transportowych. 
 
Rozdział 80115 – Technika – 1 055 764,82 zł. 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 764,55 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 901 520,63 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 115 479,64 zł 
 Wydatki ponoszone są w ZS w Byczynie głównie w ramach  utrzymania szkoły tj. zakupu opału, 
energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych, środków czystości, materiałów do drobnych 
remontów we własnym zakresie, zakup paliwa do samochodu nauka jazdy. 
 
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 378 528,11 zł. 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 354,92 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272 570,29 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 96 602,90 zł 
 Wydatki ponoszone są w ZS w Byczynie głównie w ramach  utrzymania szkoły tj. zakupu opału, 
energii elektrycznej, wody, usług telefonicznych, środków czystości, materiałów do drobnych 
remontów we własnym zakresie.  
 
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 771,50 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań  16 771,50 zł  dotyczą dofinansowania 
studiów podyplomowych i opłat za szkolenia pracowników pedagogicznych w gminnych 
jednostkach oświatowych, zwrotu kosztów podróży, prenumeraty czasopism, serwisu 
internetowego. 
 
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 593 135,39 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 230,21 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2701 186,34 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 321 718,84 zł 
Wydatki wykonane w Zespole Szkół na ogólną kwotę 202 236,23 zł dotyczą: 
- wypłaty dodatków socjalnych tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP  
w kwocie 730,00 zł ; 
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi w kwocie  
110 348,97 zł; 
- na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki w kwocie 91 157,26 zł,  
tj. m.in. energię, media, zakup środków czystości, naczyń jednorazowych do wydawania 
posiłków, odpis na ZFŚS, itp. Ponadto zakup oleju napędowego do samochodu, wywóz 
nieczystości stałych. 
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Wydatki wykonane w PP w Byczynie na ogólną kwotę 390 899,16 zł dotyczą: 
- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych na zakup odzieży roboczej w kwocie  
500,21 zł ; 
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 159 837,37 zł; 
- na wydatki obligatoryjne związane z utrzymaniem placówki w kwocie 230 561,58 zł,  
tj. m.in. energię, media, zakup środków czystości, naczyń jednorazowych do wydawania 
posiłków, odpis na ZFŚS, koszty napraw i konserwacji urządzeń gastronomicznych  
w kuchni PP w Byczynie, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości, itp. Ponadto 
znaczną część wydatków stanowi zakup żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w PP w 
Byczynie w oddziałach zamiejscowych w Nasalach i Dobiercicach, dla PSP w Roszkowicach, PSP 
Biskupicach, PSP Kostów.  
 
Rozdział 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
form wychowania przedszkolnego – 362 177,45 zł 
- dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej PERUNICA na prowadzenie 
przedszkola „Mysia Wieża” – 89 635,27 zł 
Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 272 542,18 zł realizowane są przez Publiczne 
Przedszkole w Byczynie w tym: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 807,41 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253 849,12 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 8 885,65 zł 
 
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 1 261 593,13 zł 
- dotacje na zadania bieżące dla Byczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego „TARCZA” na 
prowadzenie PSP w Kostowie – 382 467,66 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 476,27 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 817 641,64 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 16 007,56 zł 
Wydatki wykonane w PSP Biskupicach na ogólną kwotę 194 926,20 zł, w ZS na ogólną kwotę 
481 555,06 zł i w PSP Roszkowice na ogólną kwotę 202 644,21 zł dotyczą: 
- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłaconych dodatków wiejskich  dla pracowników 
pedagogicznych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki obligatoryjne 
związane z utrzymaniem placówki tj. m.in. energię, media, zakup pomocy dydaktycznych i odpis 
na ZFŚS. 
 
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych 
szkołach – 67 848,69 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 992,52 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63 856,17 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 0 zł 
Wydatki wykonane zostały w ZS w Byczynie i dotyczą wypłaty wynagrodzeń, dodatków wiejskich 
i dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz zakup pomocy 
dydaktycznych. 
 
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 78 012,15 zł 
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom – dotacja dla stowarzyszenia „TARCZA” na zakup podręczników – 10 329,12 zł, 
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 67 683,03 
- zakup podręczników dla uczniów szkół w gminie Byczyna dla  PSP Biskupice – 13 853,20 zł; 
PSP Roszkowice – 7 540,62 zł; Zespół Szkół – 45 516,42 zł; kwota 773,79 zrealizowana przez 
urząd. 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 221 531,45 zł 
W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zrealizowano: 
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 167 601,57 zł; 
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- nagrody  i poczęstunek podczas  konkursów przedmiotowych organizowanych na szczeblu 
gminnym, - 8 751,94 zł; 
- szkolenie pracownika – 130,00 zł; 
- umowę zlecenie – 200,00 zł; 
- za usługi transportowe dot.dowozu uczniów na zawody- 4 712,44 zł; 
- organizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”  PSP Biskupice -6 450,00 zł, PSP 
Roszkowice – 25 000,00 zł. 
 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Plan wydatków bieżących: 297 628,99 zł – wykonanie 240 761,62 zł, tj. 80,89% 
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 7 504,64 zł 
- zakup narkotestów 
- za usługi psychologiczne 
 
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 191 643,51 zł. 
- dotacje na zadania bieżące profilaktyki w ramach konkursu – 15 000,00 zł.  
1) Stowarzyszenie CREATIVO na zadanie „Działania kreatywne i rękodzielnicze mieszkańców” -
6 182,01 zł, w ramach zadania przeprowadziło warsztaty w tematyce: ekologia i przyroda (eko-
domki hotele dla dzikich pszczół), mój mini ogródek (sadzę i sieję i pielęgnuję oraz warsztaty 
wiosenne przetwarzanie/kiszenie), eko domownicy (eko środki czystości cz. 1, eko środki 
czystości cz. 2, eko kosmetyki cz. 1, eko kosmetyki cz.2), coś z niczego (warsztaty florystyczne, 
warsztaty dekoracyjne dom, warsztaty dekoracyjne ogród i balkon, warsztaty tworzenia ozdób). 

2) Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie  na zadanie „ Razem przeciwko 
nudzie” – 7 200,00 zł, w ramach zadania przygotowano warsztaty w następujących blokach 
tematycznych: 

- budowa świadomości i wiedzy nt. zjawiska stereotypizowania oraz uprzedzeń, dyskryminacji i 
wykluczenia, 
- reagowanie na dyskryminację, 
- skuteczna komunikacja, 
- poszanowanie podobieństw i różnic, 
- rozumienie i kontrolowanie emocji. 
Zorganizowane zostało również spotkanie integracyjne, indywidualne konsultacje psychologiczne, 
zajęcia sportowe (treningi i mecze). Zakupiono piłki i buty do prowadzenia zajęć sportowych. 

3) Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „TARCZA” na zadanie „ Bezpiecznie  
w wirtualnym świecie” – 1 617,99 zł, w ramach działania stowarzyszenie przeprowadziło 4 
warsztaty ze specjalistą od cyberprzemocy. Zajęcia prowadzone były w grupach uczniów klas: 1-
3, 4-6, 7-8 i uczniów klas 1-8. W ramach zadania zakupiono również płyty edukacyjne dotyczące 
cyberprzemocy. 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup żywności potrzebnej do przygotowania posiłków 
regeneracyjnych dla uczestników CISPOL) – 23 788,87 zł 
- usługi psychologiczne dla uczestników CISPOL – 117 518,61 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Komisji AA – 35 336,03 zł 
 
Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 41 614,47 zł 
- dotacje na zadania bieżące – 8 701,43 zł. 
Wydatki w kwocie 8 701,43 zł zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych, 
realizujących zadania w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego, w tym:   
- Ochotnicza Straż Pożarna Jakubowice – organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu  re-
certyfikacji kursu pierwszej pomocy dla 12 strażaków z OSP Jakubowice  – 3 000,00 zł; 
- Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio - zakup sprzętu medycznego potrzebnego do 
sprawowania opieki nad pacjentami Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio (materace 
przeciwodleżynowe 6 szt.) – 2 000,00 zł;  
- w ramach corocznej akcji szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich 
udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego- wydatkowano dotację w wysokości 3 701,43 zł; 
Pozostałe wydatki w kwocie 32 913,04 zł dotyczą: 
-  realizacji zadań zleconych przez OPS  w kwocie 1 178,00  W ramach tego finansowane są 
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koszty wydawania decyzji administracyjnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 
spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej. Sfinansowano koszty wydania 6 decyzji administracyjnych.  
-  realizacją zadań urzędu związanych z wdrażaniem programu szczepień COVID 31 735,04 zł w 
tym wynagrodzenia i pochodne 26 866,60 zł 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna 
Plan wydatków bieżących: 3 982 286,37 zł – wykonanie 3 869 680,67 zł, tj. 97,17% 
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 429 357,33 zł 
Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
pobytu w domach pomocy społecznej osób samotnych, wymagających całodobowej opieki z 
powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących  samodzielnie funkcjonować w 
codziennym życiu. W 2021 roku opłacono pobyt za 17 osób  w następujących placówkach: Domu 
Pomocy Społecznej  Chróścin – 2 osoba; Domu Pomocy Społecznej  Kluczbork – 5 osoby; Domu 
Pomocy Społecznej  Zawadzkie- 1 osoba; Domu Pomocy Społecznej  Gierałcice - 4 osoby; Domu 
Pomocy Społecznej  Strumień – 1 osoba; Domu Pomocy Społecznej Prószków – 1 osoba; Domu 
Pomocy Społecznej Marszałki – 1 osoba; Dom Pomocy Społecznej Namysłów   - 1 osoba; Domu 
Pomocy Społecznej Włoszczowa - 1 osoba. 

 Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 881,99 zł W 
ramach rozdziału wydatkowano środki m.in. na zakup gabloty służącej umieszczaniu informacji w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz konsultacji specjalistycznych. 
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 – 35 578,37 zł 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa. W roku 2021  opłacono 
składki za 61 osób. 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe – 260 944,87 zł 
Zasiłki celowe  wypłacone zostały dla 113  rodzin (122 świadczeń). Podstawą jego przyznania 
było zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości 
kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. 
Opłacono koszty pobytu 3 osobom w schronisku dla bezdomnych, zapłacono kwotę 3 600,01 zł 
za sprawowanie pogrzebu. Wydatki na ten cel są finansowane ze środków własnych gminy. Z 
dotacji celowej  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od  
Wojewody wypłacane są zasiłki okresowe. W roku 2021 przyznano decyzją zasiłek okresowy dla 
86 rodzin na okres średnio 3 miesięcy m.in. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz 
niepełnosprawności (łącznie 441 świadczeń). 
 
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 150 943,45 zł 
Zadanie realizowane  ze środków gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych i z dotacji z 
budżetu państwa w zakresie dodatków energetycznych.  

W ramach zadań zleconych wypłacany jest dodatek energetyczny przyznawany osobom, które 
mają przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy. Zasady przyznawania dodatku energetycznego 
reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.– Prawo energetyczne. 

Wysokość dodatku energetycznego od 1.05.2021 r. roku wynosi: 
12,09 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, 
16,79 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, 
20,15 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. 

W 2021 roku dodatek energetyczny wypłacono dla 15 rodzin. Koszty obsługi dodatku 
energetycznego wynoszą 2% wartości przyznanych dodatków i przeznaczone są na pokrycie 
prowizji bankowej. 

W ramach zadań własnych wypłacany jest dodatek mieszkaniowy, który jest świadczeniem 
pieniężnym wypłacanym przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają ustalony tytuł 
prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków 
mieszkaniowych. Aby go otrzymać trzeba spełnić określone w przepisach warunki  lokalowe i 
dochodowe. Z tej formy pomocy w 2021 roku  skorzystało 65 rodzin.   
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Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 208 240,26 zł 
Zasiłki stałe przyznawane są  z budżetu państwa dla osób posiadających orzeczony umiarkowany 
lub znaczny  stopień niepełnosprawności oraz dla osób w wieku emerytalnym a nie mających 
prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub KRUS. W 2021 roku zasiłki stałe otrzymało 
35 rodzin (łącznie 360 świadczeń). 
Prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie 
przekracza kwoty 701,00 zł. lub osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie 
przekracza kwoty 528,00 zł. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 645,00 zł                       
i niższa niż 30,00 zł. 
W ramach zadań własnych wykonano wydatki w kwocie 2 535,00 zł. dotyczące  nienależnie 
pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe, który został przekazany w całości do Urzędu 
Wojewódzkiego w Opolu. 
 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 6 000,00 zł 
Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na pomoc dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie -  6 000,00 zł. 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 774 127,59 zł 
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 651,95 zł                
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 620 220,15 zł           
-zadania statutowe – 125 255,49 zł 
Wydatki rzeczowe przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, 
środków ochrony w związku z COVID-19, nadstawek i segmentów na dokumenty  do biura i 
archiwum, druków, oprogramowania i oprzyrządowania do serwera przeznaczonego do 
przechowywania danych, usług pocztowych, wywozu nieczystości, utrzymania strony 
internetowej, abonamentu za program kadrowo – płacowy i księgowy, usług informatycznych, 
prawnych, telefonicznych, energii elektrycznej, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS oraz 
zapłatę podatku od nieruchomości. 
W ramach realizacji zadań własnych wydatkowano dotację celową z budżetu państwa na 
dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w 
wysokości 178 685,29 zł. 
 
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 353 713,68 zł 
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 790,80 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212 868,88 zł                              
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139 054,00 zł   
W ramach zadań własnych zrealizowano z dotacji 27 137,50 zł  a ze środków własnych 
212 666,18 zł. Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły świadczenia odpłatnych usług 
opiekuńczych i przeznaczone były m.in. na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 
opiekunek, delegacji przeznaczonych na dojazd do podopiecznych, odpisu na ZFŚS, zakup 
środków ochrony w związku z COVID-19,prowizji bankowych. 
Z usług opiekuńczych w roku 2021 skorzystały 39 osoby. Zasady przyznawania pomocy w formie 
usług opiekuńczych, zakres czynności oraz szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności 
za usługi opiekuńcze reguluje uchwała Rady Miejskiej w Byczynie. 
W roku 2021 pozyskano środki na realizację w/w zadania w wysokości 27 137,50 zł                          
w ramach których w 50% sfinansowano usługi opiekuńcze dla 15 osób powyżej 75 roku życia, 
którzy kwalifikują się do objęcia programem „Opieka 75+”. 
W ramach zadań zleconych zrealizowano 61 520,00 zł: 
W ramach wydatków dla 11 osób (w tym 5 dzieci) świadczone były specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w łącznej liczbie 1 371 godzin. Świadczenia 
realizował podmiot wybrany w trybie postępowania przetargowego. Koszt jednej godziny usług 
wynosił 80,00 zł (I-VI2021) i 90,00 zł (IX-XII 2021). Wnioskodawcy ponoszą częściową 
odpłatność za te usługi. Wpływy za usługi w 95% stanowią dochód budżetu państwa a w 5% 
stanowią dochód gminy. 
 
 
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 72 246,22 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 778,60 zł 
Wydatki w ramach rozdziału dotyczą wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023”. Pomoc ta zapewniła posiłki dla  90 osób (dorośli i uczniowie) z terenu 
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naszej gminy. Ponadto dla 16 rodzin wypłacono świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub 
żywności w wysokości 40 950,00 zł. Zadanie pokrywane jest ze środków budżetu państwa (80%) 
oraz środków gminy (20%).  W roku 2021 na realizacje zadania wydatkowano środki z budżetu 
państwa w wysokości 56 090,00 zł a wkład własny gminy wystąpił w formie pieniężnej w 
wysokości 16 156,22 zł i niepieniężnej w postaci kosztów utrzymania stołówki szkolnej i 
przedszkolnej. 
 
Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej – 1 189 680,52 zł 
Wydatki są realizowane przez CISPOL w Polanowicach w kwocie – 566 319,80 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP, wypłata zasiłków dla uczestników CISPOL) – 
137 017,68 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 343 750,20 zł                              
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 189 680,52 zł  

Od stycznia 2016 roku Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje w formie prawnej jako 
jednostka budżetowa. Centrum realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego 
związane m.in. z aktywizacją osób dysfunkcyjnych poprzez reintegrację społeczną i zawodową. 
Naszą ideą w ramach reintegracji społecznej jest kształcenie umiejętności pozwalających na 
pełnienie ról społecznych oraz wyrównywanie szans na rynku lokalnym. Uczestnikami Centrum są 
osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, po zakładzie karnym oraz 
uzależnione od alkoholu oraz znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W ramach 
realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego dla uczestników przeprowadzono 
następujące zajęcia: 
1. Ilość uczestników na dzień 31.12.2021 r.: 31 osób 
2. Ilość osób realizujących IPZS razem: 60 osób.  
3. Przeprowadzone szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe : 

  Warsztat porządkowy wraz z obsługą targowiska 
  Warsztat pielęgnacji terenów zielonych 
  Warsztat gospodarstwa domowego w ramach, którego uczestnicy pod okiem opiekuna 

grupy sami przygotowują sobie posiłki 
  Warsztat porządkowo – remontowy (grupa z Wołczyna) 
  Warsztat rękodzieła artystycznego oraz wielobranżowy 

4. Grupy edukacyjne.  
5. Indywidualne spotkania wsparcia  dla uczestników – pracownik socjalny 46 osób 
6. Indywidualne konsultacje z innymi pracownikami 30 osób 
 
Od stycznia do 31 grudnia 2021r. w ramach warsztatów aktywizacji zawodowej zostały wykonane 
następujące usługi dotyczące wypracowania dochodów własnych : 
Przygotowanie i ekspozycja stoiska podmiotów ekonomii społecznej podczas IV Gali Opolszczyzna 
Aktywna Społecznie na zlecenie Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada 
Usługi porządkowe i pielęgnacyjne: koszenie działek na zlecenie osób fizycznych: Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego im. Hetmana Zamojskiego, Parafii w Byczynie, Mundial Robert Kępka, 
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu, Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zamojskiego 11, 
Gminy Byczyna – sołectw.  
Usługi stolarskie: wykonanie drobnych prac stolarskich na zlecenie osób fizycznych: Projekt 
Portret sp. z o.o.,; Wspólnoty Mieszkaniowej Okrężna 27 i 27A, Wspólnoty Mieszkaniowej 
Polanowice 93ABC, Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie, Studia Reklamy VALDEX s. c. 
Usługi gastronomiczne: przygotowanie poczęstunku na zlecenie Gminy Byczyna- dzień 
samorządowca 
Usługi rękodzieła artystycznego: wykonanie produktów rękodzielniczych na zlecenie osób 
fizycznych: Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu, Wolna Ceramika, Województwa Opolskiego- 
Urząd Marszałkowski   
Ponadto wykonaliśmy usługi nieodpłatne. Należą do nich : pomoc podczas wycinki drzew w 
Paruszowicach (3 009,00), oraz na ulicy Klonowej (3 135,00), na ulicy Dworcowej (2 935,50), na 
ul. Moniuszki- Remedium ( 2 185,00 ); rozładowywanie darów, załadunek, rozładunek i 
dostarczenie węgla ,odbiór i ustawienie mebli dla klientów OPS Byczyna , dostarczenie tablicy 
informacyjnej oraz jej montaż – ( 250,00 ), Przestawienie ogródka piwnego przy kawiarni 
Hetmańska dot. montażu IGLICY ( 114,00 ), przycięcie żywopłotu ul. Brzozowa ( 57,00 ); 
wymiana donic i ławek na ul. Wałowej (1 136,00); usługa stolarska dla Ośrodka Kultury w 
Byczynie (410,00); pomoc przy przygotowaniach do dożynek gminno-parafialnych w Proślicach- 
koszenie, prace porządkowe wzdłuż drogi powiatowej, na przystankach, rozłożenie i złożenie 
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namiotów, sceny, ław i stołów (3.622,70); pomoc przy oświetleniu bożonarodzeniowym 
(190,00); pomoc przy zimowym utrzymaniu dróg (399,00) 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 382 966,39 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125,59 zł                
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 365 455,91 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 17 384,89 zł 
Zadania realizowane przez OPS w Byczynie 
Wydatki własne w wysokości 6 185,20 zł. przeznaczono na zapłatę badania COVID-19 dla 
podopiecznego kierowanego do schroniska, licencję do programu „Czyste  powietrze”, przewóz 
dzieci podopiecznych na kolonię oraz składek za udział w programie „Nie marnuj żywności 2021”. 
Żywność przydzielana jest wg kryterium dochodowego.                              W roku 2021 r. z tej 
formy pomocy skorzystało 677 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 60.236,45 kg żywności 
na  łączną kwotę  203.605,13 zł. 
Ponadto wydatkowano środki z dotacji na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” w 
wysokości 23 299,40 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz kosztów podróży 
służbowej. Wsparciem w postaci zakupów, dowozów posiłków objęto 4 osoby z gminy. 
Zadania realizowane przez urząd 
W rozdziale tym ujęte są koszty wynagrodzeń 7 pracowników zatrudnionych m.in.  w   ramach 
robót publicznych, którzy to pracownicy pracowali m.in. na stanowiskach: 
- pomocy administracyjnej  w Referacie Finansowo-Księgowo – Podatkowym oraz Referacie 
Organizacyjnym i Oświaty,  
- opiekunów dzieci podczas dowozu do i ze szkoły,  
- robotnika gospodarczego zatrudnionego  i oddelegowanego do CISPOL w Polanowicach. 
- sprzątaczki oddelegowanej do  oddziału przedszkolnego w Nasalach.   
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Plan wydatków bieżących: 26 299,92 zł – wykonanie 26 299,92 zł, tj. 100,00% 
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 26 299,92 zł 
- refundacja z budżetu państwa na wyposażenie do lokalu mieszkalnego repatrianta – 26 299,92 
zł 
 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
Plan wydatków bieżących: 217 313,00 zł – wykonanie 181 900,93 zł, tj. 83,70% 
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 102 959,13 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 855,21 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81 858,80 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 16 245,12 zł 
W gminie funkcjonuje jedna świetlica szkolna przy Zespole szkół w Byczynie. Z budżetu 
wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń i składek od nich naliczonych 
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań. w ramach rozdziału wydatkowano środki związane z odpisem na ZFŚS, zakup 
energii elektrycznej, cieplnej, wody, usług telefonicznych itp.  
 
 
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5 791,80 zł 
W ramach wydatków bieżących dotacja na zadania bieżące dla Spółdzielni Socjalnej „Perunica” 
na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Mysia Wieża” – 5 791,80 zł 
 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 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 - 360,00 zł.  
 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 58 390,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 390,00 zł  
W roku szkolnym 2020/2021 przyznano stypendium szkolne: styczeń – czerwiec 2021 r., które 
zostały wypłacone  jednorazowo 47 uczniom w  łącznej kwocie  32 460,00 zł: kwota otrzymana z 
budżetu państwa 80% 25 968 zł, środki własne 20%  6 492,00 zł i  wrzesień - grudzień 2021 r., 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C714BA49-D937-4913-B9CF-047DCA42E3A7. Podpisany Strona 24



które zostały wypłacone  jednorazowo 38 uczniom w łącznej kwocie  25 040,00 zł: kwota 
otrzymana z budżetu państwa 80% 20 032,00 zł, środki własne 20%  5 008,00 zł. Stypendium  
szkolne zostało wypłacone w łącznej kwocie 57 500,00 zł. Ponadto wypłacono wyprawkę szkolną 
w Szkole Ponadpodstawowej   - Zespół Szkół w Byczynie   w ramach rządowego programu 
pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników – 890,00 zł. 
 
Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –14 400,00 zł 
Zgodnie  z uchwałą w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów gmina Byczyna przyznała za rok szkolny 2020/2021 24 uczniom stypendia 
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 14 400,00 zł.  
 
Dział 855 – Rodzina 
Plan wydatków bieżących: 13 683 157,95 zł – wykonanie 13 339 509,42 zł, tj. 97,49% 
 
Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze – 8 528 549,01 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 456 525,48 zł 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51 472,76 zł 
- wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań – 20 550,77 zł 
W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone gminom dotyczące wypłaty 
świadczenia wychowawczego (500+). Zasady przyznawania i wypłaty w/w świadczenia reguluje 
ustawa z  dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 
2407 ze zm). W 2021 roku roku wypłacono świadczenie wychowawcze w formie pieniężnej dla 3 
043 dzieci.      
W ramach wydatków finansowanych z dotacji wypłacono m.in. wynagrodzenie wraz z 
pochodnymi pracowników realizujących wypłatę świadczeń, zakupiono druki oraz pokryto koszty 
prowizji bankowej, usług pocztowych, informatycznych oraz oprogramowania w zakresie 
świadczeń „500+”. Ponadto przekazano odpis na ZFŚS oraz opłacono za szkolenie pracowników. 
W ramach wydatków własnych wypłacono środki w wysokości 78,00 zł na pokrycie kosztów 
komorniczych oraz przekazano środki do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w 
wysokości 193,83 zł w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami wychowawczymi. 
 
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 270 230,83 zł 
zadania zlecone – 4 259 674,44 zł 
w tym: 
świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 834 193,98 zł 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 447,56 zł 
w tym składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych 311 871,45 zł 
wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 20 161,45 zł 
 
zadania własne 
Wykonanie (w tym Urząd Miejski – 5 884,09 zł) 10 556,39 zł 
W ramach rozdziału realizowano wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 
składek emerytalno-rentowych od świadczeń rodzinnych oraz poniesiono wydatki rzeczowe m.in. 
na zakup licencji do obsługi świadczeń, prowizji bankowej, usług pocztowych i informatycznych, 
kosztów postępowania egzekucyjnego, odpis na ZFŚS oraz szkolenia. 
Wydatkowano również środki w kwocie 5 884,09 zł. dotyczące nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych za lata ubiegłe które przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 
 
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 519,97 zł 
zadania zlecone – 434,50 zł w tym wynagrodzenie i pochodne -434,50 zł 
zadania własne - 85,47zł w tym: wynagrodzenia i pochodne - 85,47 zł  
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno               
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 
tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy 
rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Z 
tego uprawnienia w roku 2021 r. skorzystało 46 rodzin. 
 
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 61 500,65 zł 
zadania zlecone - 715,86 zł w tym opłata za licencję programu „Dobry Start”. 
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Program „Dobry Start” od 01.07.2021 r. realizowany jest przez ZUS, jednakże ze względu na 
wcześniej poniesiony wydatek na zakup licencji decyzją wojewody uwzględniono jego rozliczenie 
w formie dotacji z budżetu państwa. 
 
zadania własne -  60 784,79 zł w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233,33 zł 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 341,03 zł wydatki zawiązane z realizacją 
statutowych zadań 7 210,43 zł. W ramach zadań własnych wydatkowano środki na pokrycie 
kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, delegacji, badań lekarskich, odpisu na ZFŚS, zakupu 
rękawiczek i maseczek, prowizji bankowych. 
Pracą asystenta objętych zostało 16 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.                    
W ramach realizacji zadania pozyskano dotację z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent 
rodziny na rok 2021” na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny. Na ten cel 
pozyskano środki w wysokości 2 000,00 zł. 
 
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 90 462,47 zł 
- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka ponoszone na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej – 90 462,47 zł 
W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci w 
rodzinach zastępczych. Środki przekazywane były do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kluczborku jako realizatora zadań. 
Koszty ponoszone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynoszą odpowiednio : 
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 roku 2021 w 18 rodzinach zastępczych było umieszczonych 25 dzieci. 
 
Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 94 584,96 zł 
- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka ponoszone na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej – 94 584,96 zł 
W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki przekazywane są do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kluczborku  jako realizatora zadań.   
Dzieci umieszczone były w 2 placówkach opiekuńczo –wychowawczych w Bąkowie                               
i Bogacicy. Koszty ponoszone przez Ośrodek Pomocy Społecznej są adekwatne jak przy 
rozliczaniu kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 
W roku 2021 w placówkach opiekuńczo - wychowawczych było umieszczonych 5 dzieci z gminy 
Byczyna. 
 
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 40 340,16 zł 
- zapłata składek zdrowotnych – 40 340,16 zł 
 
Rozdział 85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – 253 321,37 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 465,00 zł 
- dotacje na zadania bieżące – 11 415,00 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 200 164,28 zł 
- zadania statutowe -  41 277,09 zł 
W gminie funkcjonuje jeden Publiczny Żłobek w Byczynie.  
W ramach dotacji przekazano do Gminy Kluczbork na podstawie porozumienia kwotę 11 415,00 
zł, zapłata za dzieci z gminy Byczyna uczęszczające do żłobków znajdujących się na terenie 
Gminy Kluczbork. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania żłobka. 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Plan wydatków bieżących: 4 456 983,54 zł – wykonanie 4 153 227,17 zł, tj. 93,18% 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 290 440,12 zł 
- zadania statutowe  - 290 440,12 zł, które m.in. dotyczą: 
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- zapewnienia mediów dla obsługi przepompowni ścieków w Roszkowicach oraz oczyszczalni 
ścieków w Polanowicach, Biskupicach i Jakubowicach; 
- usług związanych z serwisowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków;  
- usługami utrzymania urządzeń oczyszczalni w Polanowicach, Biskupicach i Jakubowicach; 
- odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów będących własnością gminy; 
- utrzymania i wymiany urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów) na terenie gminy; 
- wywożenie ścieków z oczyszczalni w Biskupicach; 
 
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 923 862,31 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55 424,00 zł  
- wydatki statutowe – 2 868 438,31 zł i dotyczą m.in.: odbiór, transport do miejsca 
zagospodarowania i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Byczyna oraz odbiór, transport do miejsca 
zagospodarowania oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polanowicach, opracowanie analizy stanu 
gospodarki odpadami za 2020r.  
Rozliczenie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. podjęcie uchwały nr 
XLVIII/337/21 z dnia 28.12.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty. Gmina postanowiła 
pokryć część kosztów do kwoty 300 000,00 zł z dochodów własnych ,wynikających z różnicy 
powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty a kosztami funkcjonowania systemu.  
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6 489,82 zł 
- wydatki statutowe w kwocie 6 489,82 zł dotyczą m.in.:  usług związanych z utrzymaniem oraz 
uporządkowaniem działek .  
 
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 118 684,35 zł 
- wydatki statutowe w kwocie 118 684,35 zł  związane są z utrzymaniem zieleni w gminie, w tym 
z Funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni na terenach wiejskich, wykonano wydatki w kwocie 
53 556,72 zł 
 
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9 000,00 zł  
- wydatki statutowe 9 000,00  dotyczą realizacji programu pn. ”Czyste powietrze” m.in. zakup 
sprzętu komputerowego, ulotek dotyczących programu   
 
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 42 720,81 zł 
- wydatki statutowe 42 720,81 zł  dotyczą m.in.: usług związanych z opieką nad bezdomnymi 
zwierzętami. 
 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 534 892,69 zł 
- wydatki statutowe 534 892,69 zł za eksploatację oświetlenia i energię elektryczną  
w całej gminie w tym z Funduszu Sołeckiego wykonano 20 130,84 zł. 
 
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska – 0,00 zł 
W ramach rozdziału 90019 w  2021 roku nie wykonano żadnych wydatków. 
 
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 
0,00 zł 
W ramach rozdziału 90020 w 2021 roku nie wykonano żadnych wydatków. 
 
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 148 584,12 zł 
- zadania statutowe – 148 584,12 zł  
W ramach rozdziału realizowano m.in.: 
- zakup wkładów oraz koszy betonowych i usługa za ich rozmieszczenie   (12 487,88 zł); odbiór i 
zagospodarowanie odpadów stałych z przystanków autobusowych na terenie sołectw gminy 
Byczyna, z koszy ulicznych na terenie miasta, z cmentarza komunalnego, z Urzędu Miejskiego w 
Byczynie, ze świetlic na terenie sołectw gminy Byczyna;- wywóz odcieków na terenie gminy 
Byczyna;- opłaty pocztowe oraz usługa wykonania pieczątki dla pracownika obsługującego 
gospodarkę odpadami (60 900,06); materiały informacyjne oraz edukacyjne społeczeństwa 
dotyczące zasad segregacji odpadów komunalnych  i reklama w prasie dotycząca segregacji 
(40 582,99 zł); koszty upomnień i egzekucji (5 394,99 zł); demontaż azbestu (22 035,00 zł); 
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opłata za badania laboratoryjne składowiska odpadów w Gołkowicach (6 297,60 zł); zapłata za 
ważenie pojazdu odbierającego odpady w celu weryfikacji masy odpadów ( 885,60 zł).  
Rozdział 90095 Pozostała działalność – 78 552,95 zł - zadania statutowe w kwocie 78 552,95 zł 
dotyczą:- usług związanych m.in.: z wynajęciem i serwisem kabin stojących, usług szkoleniowych 
- kurs pilarza, wykonaniu tablic w związku z nabyciem działki od KOWR, naprawy ogrodzenia w 
Gołkowicach i Dobiercicach, montaż pieca elektrycznego w Proślicach, za program ochrony 
środowiska , za konserwacje rowów gminnych  itp. 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Plan wydatków bieżących: 1 114 553,15 zł – wykonanie 1 099 842,12 zł, tj. 98,68% 
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 54 279,29 zł 
- wydatki statutowe w kwocie 54 279,29 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu 
sołeckiego – 47 269,08 zł 
w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące płatności: 
 – opłata dotycząca współpracy partnerskiej LGD Dolina Stobrawy- 5 000,00 zł; zakup 
materiałów z okazji wydarzeń kulturalnych w sołectwach: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zakup 
maseczek dla mieszkańców sołectw, zapłata za usługi animacyjne i catering na imprezy 
organizowane w sołectwach, usługi transportowe. 
 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – 952 233,96 zł 
- dotacja dla Ośrodka Kultury w Byczynie – 693,600,00 zł 
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 statutowe 258 633,96 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 240 605,68 zł. Są to przede 
wszystkim koszty utrzymania i remontów świetlic wiejskich w sołectwach, zakup wyposażenia do 
świetlic wiejskich. 
 
Rozdział 92116 – Biblioteki – 60 000,00 zł 
- dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej – 60 000,00 zł 
 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 28 658,87 zł 
-dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych – 23 884,00 zł, 
W ramach środków budżetu gminy Byczyna 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zostały przydzielone dotacje w 
ogólnej kwocie 20 000,00 zł dla: 
- Przedsiębiorstwa Agroturystycznego HETMAN ROMA Byczyna Sp. z o.o. Proślice 58, –  
1 500,00 zł. Zakres rzeczowy prac wskazanych we wniosku obejmował wymianę zniszczonego 
ogrodzenia parku oraz montaż nowego ogrodzenia na odcinkach, gdzie go brakuje, wykonanie 
nasadzeń z roślin na klombie przy pałacu (zgodnie z warunkami wskazanymi w Pozwoleniu nr 
202/N/2021 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – nasadzenia mają nawiązywać 
kształtem, formą nasadzeń, doborem roślin i ich rozmieszczeniem do wzorów XIX – wiecznych 
klombów ozdobnych), montaż ławek parkowych żeliwno-drewnianych na terenie parku.  
Wnioskodawca zwrócił kwotę: 1 116,00 zł tytułem niezrealizowanej części dotacji (nie zakupiono 
siatki ogrodzeniowej, nie zrealizowano zadania w części: przygotowanie i utwardzenie terenu, 
montaż siatki ogrodzeniowej). 
 - Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Byczynie p.w. Św. Mikołaja – 9 000,00 zł Zakres 
rzeczowy prac wskazanych we wniosku obejmował prace konserwatorskie  
i restauratorskie, którym poddane zostały witraże w kościele pw Św. Mikołaja w Byczynie. 
Uzupełnione zostały ubytki szklenia w zachowanych witraży oraz uzupełniona zniszczona 
malatura. Zrekonstruowane zostały witraże, które nie zachowały się. 
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu - 2 500,00 zł. Dotacja przeznaczona była na 
roboty budowlane polegające na wykonaniu napraw ubytków tynku tynkami wapiennymi i 
wykonanie nowych powłok malarskich na elewacjach farbami mineralnymi. Planowana była 
również wymiana pokrycia dachu na nowe z dachówki karpiówki układanej w koronkę, a także 
wymiana zdegradowanych elementów więźby dachowej. Więźba dachowa została 
zaimpregnowana. 
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- Wspólnoty mieszkaniowej ul. Rynek 5 i 6 w Byczynie, 46-220 Byczyna 3 500,00 zł. Dotacja 
przeznaczona była na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachu na nowe z 
dachówki karpiówki układanej w koronkę, wymianie zdegradowanych obróbek blacharskich, a 
także przemurowane uszkodzone partie kominów. 
- Dla Wspólnoty mieszkaniowej ul. Rynek 7, 46-220 Byczyna – 3 500,00 zł. Dotacja 
przeznaczona była na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z 
robotami towarzyszącymi 
 
Wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych, 
realizujących zadania w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 
zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dla: 
- Stowarzyszenia BABECZKA –  Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących 
szeroko rozumianych spotkań ze sztuką dla osób w każdym wieku (warsztaty: graficzne, sztuka 
wizualna, tworzenia kolaży, ze scrapbookingu, sztuki rękodzieła artystycznego, fotograficzne, 
tworzenie biżuterii, sztuki użytkowej) – 5 000,00 zł; 
 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność –4 670,00 zł  
- realizacja zadań statutowych – 4 670,00 zł  
W tym rozdziale poniesiono wydatki związane zakupem roślin do donic na rynku, filmem z 
montażu iglicy na ratuszu i programem prac konserwatorskich dot. Mogiły Powstańców Śląskich 
w Kostowie. 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
Plan wydatków bieżących: 126 618,54 zł – wykonanie 118 955,14 zł, tj. 93,95% 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 44 426,74 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 32 406,76 zł 
w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące płatności:  wykonano przeglądy placów 
zabaw, zakupiono nowe elementy zabawowe, zakupiono urządzenie siłowe na plac zabaw w 
Kochłowicach, zapłacono za dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz  zakup wody za 
obiekty sportowe, wywóz nieczystości z obiektów sportowych.  
 
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 70 000,00 zł 
Wydatki w kwocie 70 000,00 zł zostały przeznaczone na dotacje dla klubów sportowych oraz 
Akademii Karate Tradycyjnego, w tym:   
- Akademia Karate Tradycyjnego w Opolu - Realizacja zadania pn. Wspieranie rozwoju sportu  
w 2021 r. w gminie Byczyna – 9 000,00 zł; 
- Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie - Realizacja zadania pn. Tenis jako forma 
wspierania sportu – 8 000,00 zł; 
- Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie - Realizacja zadania pn. Szachy jako królewska 
dyscyplina sportowa – 2 000,00 zł; 
- Ludowy Klub Sportowy „HETMAN” – Realizacja zadania pn. Piłka nożna dla wszystkich 27 
700,00 zł; 
- Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Byczynie (Proślice) - Realizacja zadania pn. 
Wspieranie rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim – Proślice  - 10 000,00 zł; 
- Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Byczynie (Polanowice) - Realizacja zadania pn. 
Wspieranie rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim – Polanowice – 13 300,00 zł. 
Środki finansowe z dotacji gminnej kluby sportowe i AKT wydatkowały, m.in. na koszty związane 
z działalnością wspierającą i rozwijającą sport tj: składki członkowskie, opłaty za delegacje 
sędziowskie, opłaty regulaminowe na rzecz związku sportowego, zakup licencji, ubezpieczenia 
zawodników, zakup strojów oraz sprzętu sportowego, koszty pokrycia transportu na zawody, 
rozgrywki, turnieje oraz wynagrodzenia instruktorów, trenerów, obsługa księgowa, zakup 
środków czystości, opieka boiska itd. 
 
Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 4 528,40 zł 
- realizacja zadań statutowych – 4 528,40 zł  
W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z zakupem bluz i spodni dla OSP Jakubowice , za 
konstrukcję metalową do tablicy reklamowej i za montaż ogrodzenie przy szkole w Kostowie. 
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VI. Wydatki majątkowe 
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości  - 3 634 126,96 zł, wykonano –  
3 112 962,49, tj. 85,66% 
 
Dział 600 Transport i łączność 
Plan wydatków majątkowych: 370 776,50 zł, wykonanie: 237 437,59 zł 
 
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 6 900,00 zł 
Budowa drogi dojazdowej i uzbrojenie terenów przy Byczyńskiej Strefie Rozwoju 
Gospodarczego - Zadanie zaplanowane w budżecie gminy  po pozyskaniu dofinansowania ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina pozyskała na ten cel 1 000 000,00 
zł. (80 % szacunkowych kosztów tego zadania). W ramach tej inwestycji planowana jest budowa 
drogi dojazdowej i ścieżki pieszo rowerowej wraz z uzbrojeniem terenu przy Byczyńskiej Strefie 
Rozwoju Gospodarczego. W 2021 roku opracowano mapę do celów projektowych, stąd 
poniesione koszty 6 900,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na 2022 r. 
Przebudowa mostu na rzece Pratwa-Chudoba – Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w 
sierpniu br. Związane było ze złożeniem przez Gminę Byczyna wniosku o dofinansowanie w 
ramach „Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład”. Wartość zadania szacowano na ok. 300 
tys. zł. Jednak z uwagi na to że inwestycja nie została dofinansowana ze środków rządowych nie 
poniesiono żadnych wydatków na ta inwestycję. 
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 230 537,59 zł 
Budowa drogi gminnej w Janówce - Zadanie planowane w budżecie Gminy od kilku lat. W 
2020 r. została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy drogi. Zadanie zrealizowano 
na przełomie półrocza. W zakresie wykonania robót budowlanych zadania, po rozstrzygnięciu 
zamówienia publicznego, w dniu 2 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem 
Handlowo-Usługowym LARIX sp. z o.o. z Lublińca. Nadzór inwestorski pełniła firma  Usługi 
Projektowe i Nadzoru  Andrzej Mrugała z Kępna. Część kosztów w wysokości nieco ponad 
16 076,37 zł została poniesiona ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Janówka. Wobec tego w 
sumie zadanie kosztowało 91 376,62 zł. Roboty budowlane rozpoczęto 23 czerwca 2021, a 
zakończono 14 lipca 2021 r.. W wyniku realizacji inwestycji zbudowano 185 mb (ok. 772 m2) 
drogi o nawierzchni asfaltowej. 

Przebudowa drogi wewnętrznej w Biskupicach - Zadanie obejmowało wykonanie nowej 
nawierzchni jezdni drogi w Biskupicach. Zadanie wykonano w części w 2021 r. Wykonano ok. 110 
mb nowej nawierzchni jezdni. Koszt zadania poniesiony w 2021 r. wyniósł 139 161,22 zł, co 
stanowi 84,65% kosztów planowanych do wydatkowania. 

 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Plan wydatków majątkowych: 33 260,00 zł, wykonanie: 32 150,40 zł, tj. 96,66% 
 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 32 150,40 zł  
Zakup gruntu w Sarnowie - Zakupiono grunty od osoby prywatnej w kwocie 5 890,40 zł w 
celu poszerzenia drogi wewnętrznej w miejscowości. Zadanie zostało zrealizowane. 
 
Zakup gruntów w Biskupicach od KOWR - Zwrot aktualnej wartości części nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 8/2 a.m. 4 położonej w Biskupicach (część działki o pow. 0,2322 ha) 
w związku z brakiem zagospodarowania zgodnie z celem przekazania wynikającym z umowy Rep. 
A nr 14776/2010 z dnia 29-12-2019 r. na rzecz KOWR OT Opole. Na ten cel wydatkowano kwotę 
26 260,00 zł. 
 
 
Dział 710 Działalność usługowa 
Plan wydatków majątkowych: 105 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 
 
Rozdział 71004 – Plany Zagospodarowania Przestrzennego – 0,00 zł 
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Byczyna - 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym 
dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy i określa w sposób ogólny politykę 
przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania w gminie. Konieczność opracowania aktualizacji 
studium wynikała z treści ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i  analizę 
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zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz postępach w opracowywaniu planów 
miejscowych. Z naszego doświadczenia na przestrzeni ostatnich lat wynika, że zapisy 
obowiązującego od 2013r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Byczyna 
- wymagają aktualizacji. 
W związku z powyższym na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Byczynie nr XXVIII/210/20 z 
dnia 26 sierpnia 2020r., przystąpiono do sporządzenia zmiany obowiązującego studium. Po 
przeprowadzeniu procedury związanej z wyborem wykonawcy, w dniu 29 marca 2021r., zawarto 
umowę na kwotę łączą: 59.040,00 zł. 
Na chwilę obecną Wykonawca przygotował  zgodnie z § 4 w/w umowy, pracowanie 
ekofizjograficzne,  uwarunkowania, część tekstowa i graficzna studium. 
Wykonawca nie wystąpił o płatność częściową dlatego  wykonanie pozostaje na poziomie  0,00 zł. 
 
Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 0,00 zł 
Opracowanie strategii rozwoju Gminy na lata 2021-2030 - Strategia Rozwoju Gminy 
Byczyna została przyjęta przez Radę Miejską w Byczynie 25 listopada 2015 r. uchwałą nr 
XVIII/127/15 i obowiązywała do końca 2020 r. Wobec powyższego konieczne stało się 
opracowanie nowej strategii rozwoju gminy. Strategia rozwoju gminy jest dla gmin 
perspektywicznym planem, który określa m.in. strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki 
działania w postaci celów i zadań operacyjnych jak również określa środki finansowe i ich źródła, 
które są niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań. Dokument ten jest niezbędny do 
zarządzania gminą i planowania jej rozwoju. Jest głównym elementem planowania rozwoju, 
inwestycji, pozyskiwania środków zewnętrznych, a także określania zadań funduszu sołeckiego. 
Opracowanie strategii zostanie powierzone firmie zewnętrznej. Zadanie zaplanowano ponownie w 
2021 r. z uwagi na to, że znowelizowano ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która 
wprowadziła szereg zmian w podejściu do opracowania strategii oraz nowe narzędzia ich 
uzgadniania. Niestety nie wszystkie zapisy znowelizowanej ustawy, w odniesieniu również do 
planowanych przyszłych zewnętrznych środków finansowych i procesów np. rewitalizacji, są jasne 
i posiadają przepisy wykonawcze. Stąd na ten cel w 2021 roku nie wydatkowano żadnych 
środków. Zadanie przesunięto w realizacji na 2022 r. 
 
Dział 750 Administracja Publiczna 
Plan wydatków majątkowych: 20 000,00 zł, wykonanie: 16 815,89 zł, tj. 84,08% 
 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16 815,89 zł 
Komputeryzacja gminy  - Zadanie to związane jest z zakupem sprzętu komputerowego na 
potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia działań 
urzędników, ma na celu wymianę zużytego  sprzętu komputerowego. W 2021 roku  z 
planowanych 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 16 815,89 zł.  
 
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa  
Plan wydatków majątkowych: 176 300,00 zł, wykonanie: 163 093,00 zł, tj. 92,51% 

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – 5 000,00 zł  

Dotacja dla Powiatowej Komendy Policji - Dotacja zaplanowana jako dotacja celowa na 
Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu nieoznakowanego segment C dla Komendy 
Powiatowej Policji w Kluczborku. Samochód zakupiono we wrześniu 2021 r.  Dotacja została 
rozliczona w kwocie 5 000,00 zł. 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 158 093,00 zł  

Dotacja celowa lekki samochód PSP Kluczbork - Dotacja zaplanowana jako dotacja celowa 
na Fundusz Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego 
dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja 
została przekazana Państwowej Straży Pożarnej. Samochód zakupiono w IV kwartale 2021 r.  
Dotacja celowa została rozliczona. 

Dotacja celowa samochód OSP Jakubowice - Gmina przekazała dotację celową w wysokości 
20 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach na zakup lekkiego samochodu 
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pożarniczego. Jednostka zakupiła samochód Ford Transit. Dotacja została rozliczona w dniu 
25.01.2021. Stąd wykonanie zadania w 100%. 

Budowa strażnicy OSP w Kostowie - Środki zabezpieczono na dalszy etap budowy strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostowie. Środki te wzorem lat ubiegłych zostały przekazane w 
formie dotacji celowej. Wydatkowano na ten cel kwotę 48 093,00 zł 
Budowa remizy strażackiej dla OSP Paruszowice - Środki, w wysokości 40 000,00 zł, 
zabezpieczono na rozpoczęcie budowy remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Paruszowicach. Remiza ma zostać wybudowana na zakupionym od właściciela prywatnego w 
latach 2017-2018 gruncie. W ramach środków zakupiono materiały budowlane oraz wykonano 
prace budowlane. Dotacja została rozliczona w 100%.  
Budowa garażu dla OSP Nasale - Środki, w wysokości 40 000,00 zł, zabezpieczono na poczet 
przebudowy strażnicy OSP w Nasalach. W ramach środków zakupiono materiały budowlane . 
Dotacja została rozliczona w 100 %.  
Dotacja celowa samochód OSP Wojsławice – plan 12 000,00 wykonanie 0,00. Środki nie 
zostały wykorzystane i zwrócone na konto gminy. 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie 
Plan wydatków majątkowych: 217 892,00 zł, wykonanie: 204 196,00 zł, tj. 93,71% 
 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -84 713,00 zł 
Wymiana okien strona północna przy Zespole Szkół w Byczynie - W ramach zadania 
dokonano wymiany stolarki okiennej w klasie 112 i 002. Wydatkowano w tym celu kwotę 
30 409,00 zł. 
 
Zakup samochodu dla Zespołu Szkół w Byczynie – w ramach zadania zakupiono samochód 
Opel VIVARO na potrzeby szkoły. Na ten cel wydatkowano kwotę 39 304,00 zł 
 
Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Roszkowicach – W ramach zadanie wykonano 
ogrodzenie wokół szkoły. Wydatkowano w tym celu kwotę 15 000,00 zł.  
 
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 98 892,00 zł 
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -Zadanie zaplanowane w celu 
zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup został dofinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupu dokonano w I półroczu 
2021 r. Wydatkowano 100 % środków zabezpieczonych na wkład własny do realizacji zadania. 
 
Rozdział 80115 - Technika – 20 591,00 zł 

Zakup sprzętu do stacji kontroli pojazdów w Polanowicach (analizator spalin, 
dynomierz) - Zadanie zaplanowane w celu sprawnego funkcjonowania Stacji kontroli Pojazdów. 
W tym celu zakupiono analizator spalin i dynomierz. Wydatkowano kwotę 20 591,00 zł. 
 
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 0,00 zł 
Zakup zmywarki do stołówki Przedszkola w Byczynie - Zaplanowano zakup nowej 
zmywarki do stołówki w Przedszkolu celem należytego funkcjonowania stołówki i  w związku z 
wyeksploatowanie obecnej. Zrezygnowano z realizacji tego zadania.  
 

Dział 852 Pomoc społeczna 
Plan wydatków majątkowych: 35 000,00 zł, wykonanie: 33 992,12 zł,  
 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 33 992,12 zł  
Przebudowa budynku OPS w Byczynie – w ramach zadania wymieniono  5 okien na większe 
od strony południowej budynku wraz z montażem zewnętrznych żaluzji we wszystkich oknach, co 
wpłynęło na poprawę warunków pracy pracowników oraz dokonano renowacji elewacji 
zewnętrznej wraz z odgrzybianiem, co wpłynęło na poprawę wizerunku i estetyczności budynku. 
Na ten cel wydatkowano kwotę 33 992,12 zł. 

Dział  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Plan wydatków majątkowych: 1 967 056,70 zł, wykonanie: 1 845 178,83 zł, tj. 93,80% 
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Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 844 822,13 zł 
Budowa polderu w Jaśkowicach - Zadanie zaplanowane w budżecie w związku z zalewaniem 
miejscowości Jaśkowice przez wody opadowe. Budowę polderu planuje się na działkach przy 
wjeździe z Byczyny do Jaśkowic. W tym miejscu historycznie znajdował się polder przyjmujący 
nadmiar wody opadowej. Polder ma powstać na 4 działkach o nr 128, 129, 130 i 131. Trzy z tych 
działek są własnością Gminy Byczyna. Jedna z nich była własnością Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Jaśkowicach. W I półroczu br. dokonano zakupu nieruchomości nr 128 od RSP 
Jaśkowice. Koszty poniesione z tego tytułu wyniosły 28 950,00 zł., tj. 57,90% zaplanowanych do 
wydania środków. Niestety w II połowie roku nie udało się podpisać umowy na wykonanie 
dokumentacji projektowej zbiornika. W tym zakresie realizacje zadania przesunięto na rok 2022. 
 
Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Dobiercicach - W 2020 r. Gmina złożyła w 
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) wniosek o dofinansowanie zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobiercicach i części Paruszowic (gm. 
Byczyna)”. Wniosek opiewał na kwotę 3 000 000,00 zł i 100% dofinansowanie w ramach RFIL. 
Gminie przyznano na ten cel 1 000 000,00 zł. W związku z tym zadecydowano by inwestycję 
wykonać w ograniczonym zakresie – budowy oczyszczalni i wykonania części głównego kanału 
sanitarnego wraz z przyłączami. W maju br. Wspólnota Mieszkaniowa „Paruszowice Osiedle” 
złożyła pisemny wniosek o dofinansowanie, z przyznanych gminie środków, zaplanowanego przez 
Wspólnotę zadania obejmującego budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców 
Paruszowic. Wspólnota otrzymała dofinansowanie w zakresie dofinansowań udzielanych przez 
gminę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z kolei w zakresie pozostałej części 
zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz z końcem roku opracowano Program 
Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji w Dobiercicach. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r. 
Wydatkowane środki na koniec 2021 r., w zakresie inwestycji w Dobiercicach, wyniosły 
39 759,75 zł tj. 79,52 % planowanych do wydania środków. 
Odprowadzenie wód opadowych wzdłuż drogi gminnej w Jaśkowicach - Zadanie 
zaplanowane w budżecie gminy w sierpniu 2021r, ma na celu umożliwienie odprowadzania wód 
opadowych w terenów przyległych do drogi gminnej przez wieś. Niestety nie udało się wykonać 
zadania z uwagi na brak ofert w tym zakresie, stąd nie wydatkowano żadnych środków w tym 
zadaniu. 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jaśkowicach i Gołkowicach 
(gm. Byczyna, woj. opolskie) - Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w sierpniu 2021. 
Związane było ze złożeniem przez Gminę Byczyna wniosku o dofinansowanie w ramach 
„Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład”. Wartość zadania szacowana jest na ok. 11,7 
mln zł. Wkład własny gminy w realizację zadania wyniósłby niespełna 600 tys. zł. W 2021 r. 
zlecono wykonanie map do celów projektowych, których koszty w części wyniosły 23 050 zł, co 
stanowiło 96,04% środków planowanych na ten cel. 
Modernizacja przepompowni ścieków w Polanowicach i Biskupicach – Zadanie znalazło 
się w budżecie gminy we wrześniu 2021 r. z uwagi na konieczność wykonania modernizacji 
przepompowni ścieków przy przebudowanych oczyszczalniach w Biskupicach i Polanowicach. 
Zadanie zakończono z końcem stycznia 2022 r. i objęte zostało Uchwałą Rady Miejskiej w 
Byczynie o środkach niewygasających z końcem 2021 r. Środki wydatkowano na przełomie 
lutego i marca 2022 r w kwocie 155 994,75 zł. 
 
Uregulowanie gospodarki ściekowej w Biskupicach i Polanowicach - Zadanie ma na celu 
rozwój infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i 
Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenie istniejących w tych miejscowościach oczyszczalni 
ścieków. Operacja obejmuje roboty budowlane i montażowe przebudowy dwóch czyszczalni wraz 
z montażem zasilania elektrycznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej, obsługę 
geodezyjną oraz nadzór inwestorski. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 740 384,00 zł. 
Całkowity koszt inwestycji oszacowano na kwotę 1 431 200,00 zł. W lutym 2021 r. podpisano 
umowę na zaprojektowanie i przebudowę oczyszczalni. Wykonawcą była spółka TST Szymon 
Tomaszewski z Dąbrówki Nowej. Nadzór inwestorski prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
"STAN" Andrzej Stankowski z Kluczborka. Realizacja zadania zakończyła się w styczniu 2022 r. a 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C714BA49-D937-4913-B9CF-047DCA42E3A7. Podpisany Strona 33



inwestycja objęta była Uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie o środkach niewygasających z końcem 
2021 r.  W pierwszym półroczu poniesiono koszty wykonania tablic informacyjno – promocyjnych 
w kwocie 713,40 zł a na przełomie roku 2021 i 2022 oraz po zakończeniu realizacji poniesiono 
koszty realizacji robót budowalnych i nadzoru inwestycyjnego. W sumie wydatkowano kwotę 
1 423 398,45 zł tj. 99,45 % planowanych kosztów inwestycji. Gmina pozyskała na zadanie 
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 
735 852,00 zł. 
Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków - W ramach zadania przekazano w formie dofinasowania środki 
finansowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Podpisano i rozliczono 20 umów z 
mieszkańcami gminy Byczyna. Na ten cel wydatkowano kwotę 173 669,18 zł tj. 98,96 % 
planowanych na ten cel środków. 
 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 356,70 zł 
Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w centrum Byczyny - Zadanie zaplanowane w 
budżecie Gminy z racji konieczności wymiany lamp oświetleniowych w centrum miasta w związku 
z ich złym stanem technicznym. Zadanie zrealizowano w I połowie br. Realizacja robót 
montażowych możliwa była dzięki 100 % wsparciu zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Zrealizowano je ze „środków niewygasających” z roku 2020. Koszty poniesione w 
2021 r., w wysokości 356,70 zł, dotyczą wykonania tablicy informacyjno-promocyjnej o 
dofinansowaniu inwestycji ze środków rządowych. Tablica znajduje się na Ratuszu w Byczynie. 
Wykonanie zaplanowanych do wydatkowania środków wyniosło 100 %. 
 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Plan wydatków majątkowych: 696 484,26 zł, wykonanie: 567 748,65 zł   
 
Dział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 55 186,18 zł  

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Sarnowie - Zadanie ma na celu położenie nowej 
dachówki na świetlicy wiejskiej. Zadanie miało na celu położenie nowej dachówki na świetlicy 
wiejskiej. Zadanie wykonano w połowie września 2021r. Koszt realizacji zadania zamknął się w 
kwocie  36 000,00 zł. 
 
Remont dachu świetlicy wiejskiej w Polanowicach – Zadanie obejmowało zakup dachówki 
na poczet wykonania remontu dachu świetlicy w Polanowicach. Wydatkowano kwotę 19 186,18 
zł. 
 
Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 512 562,47 zł 

Budowa krypt na pochówek szczątków ludzkich eksplorowanych w badaniach 
archeologicznych w latach 2009-2014 - Zadanie planowane do wykonania robót 
budowlanych krypt na pochówek szczątków ludzkich eksplorowanych w badaniach 
archeologicznych w latach 2009 – 2015. Budowa krypt pozwoli na umieszczenie w nich 
przebadanych szczątków ludzkich eksplorowanych w ratunkowych badaniach archeologicznych 
prowadzonych przy okazji budowy ulic w centrum Byczyny. Krypty zlokalizowano przy kościele 
pw. Św. Mikołaja w Byczynie. W I półroczu 2021 r. poniesiono koszty, w wysokości 5 190,00 zł, 
wykonania dokumentacji projektowej budowy krypt. Dla wykonanej dokumentacji zostało 
wydane pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie budowlane. Pomimo ogłoszenia dwóch 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono ofert dla Wykonania zamówienia. 
Stąd roboty budowalne zadania nie zostały wykonane, a koszty inwestycji poniesione w 2021 r. 
wyniosły niespełna 5% zaplanowanych wydatków. 

Naprawa i montaż iglicy ratusza w Byczynie - Zadanie zaplanowano w związku z tym, że 
wskutek porywistego wiatru w marcu 2020 r., ze szczytu wieży Ratusza w Byczynie spadła iglica. 
Na przełomie roku 2020 i 2021 opracowano dokumentację projektową zadania i uzyskano 
stosowne pozwolenia. W maju i czerwcu 2021 r. dokonano napraw zniszczonej iglicy, a 10 
czerwca wykonano jej montaż na ratuszowej wieży. Koszty naprawy i operacji umieszczenia iglicy 
na wieży Ratusza wyniosły łącznie 56 070,00 zł. z czego w 2021 r. wydatkowano na ten cel 
51 170,00 zł. Stanowiło to 98,40 % zaplanowanych w 2021 r. środków na ten cel. Uzyskaliśmy 
zwrot poniesionych wydatków na wykonanie zadania od firmy ubezpieczeniowej. 
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Renowacja zabytkowego obwarowania miasta - Zadanie zaplanowane w związku ze złym 
stanem technicznym zabytkowych murów obronnych miasta Byczyna oraz pozyskanymi środkami 
zewnętrznymi na ten cel.  Gmina Byczyna złożyła trzy wnioski aplikacyjne na dofinansowanie 
robót budowlanych i prac konserwatorskich na odcinku południowo – zachodni murów obronnych 
od ul. Basztowej do ul. Wąskiej w Byczynie. Dwie aplikacje zakończyły się powodzeniem – 
pozyskaliśmy 280 809,96 zł. ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i 
50 000,00 zł ze środków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadanie 
obejmowało także opracowanie dokumentacji technicznej zadania. W tym celu w maju 2021 r. 
podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji z 2017 r. Koszty jej wykonania 
wyniosły 61 500,00 zł. Część tych wydatków poniesiona została z pozostałych do wykorzystania 
środków w Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskanych w I naborze środków tego 
Funduszu przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych objętych budżetem gminy na 
lata 2020-2022. Roboty budowalne zadania wykonano od października do końca grudnia 2021 r. 
W ten sposób wyremontowano odcinek 26 mb muru na najbardziej zniszczonym i zagrażającym 
bezpieczeństwu osób trzecich odcinku wzdłuż budynku przy ul. Długiej 6-6A. Koszt inwestycji 
związanych z realizacją tego zadania wyniósł 454.121,92 zł t.j. 99,05 % środków zaplanowanych 
na to zadanie. Dofinansowania zadań zostały pomyślnie rozliczone. 

 
Renowacja zabytkowych obiektów miasta-murów odcinek B z wieżą –wydatkowano 
2 080,55 zł Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w sierpniu 2021 r. Związane było ze 
złożeniem przez Gminę Byczyna wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład”. Wartość zadania szacowana jest na ok. 17,2 mln. zł. Wkład gminy 
szacuje się na 1,72 mln zł. Poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych w 
wysokości 2 080,55 zł. Z uwagi na brak dofinansowania w ramach Programu Polski Ład pozostałe 
wydatki i zlecanie usług wstrzymano. 
 

Dział 926 kultura fizyczna 
Plan wydatków majątkowych: 12 357,50 zł, wykonanie: 12 350,01 zł,  
 
Rozdział 92601- Obiekty sportowe - 12 350,01 zł, 

Budowa chodnika do wiaty biesiadnej w Gołkowicach – zadanie  ma na celu poprawę 
infrastruktury drogowej i polega do budowie chodnika z kostki brukowej do wiaty biesiadnej. 
Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 12 350,01 
zł. 
 
Według sprawozdania Rb 28S kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi 
51 064 094,86 zł, a zobowiązania na 31.12.2021 roku wynoszą 1 794 596,29 zł w tym 
wymagalne 0,00 zł.  
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania ogółem wynoszą 
48 882 165,11 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.  
Są to zobowiązania wobec banków, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 
13 401 503,59 zł oraz wobec Komunalnego Funduszu Inwestycji Zamkniętego w Warszawie z 
tytułu zapłaty za udziały w spółce Rycerska Byczyna w kwocie 35 480 681,52 zł. 
 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Byczyna nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym, nie udzieliła poręczeń i gwarancji. 
 

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Byczyna posiada udziały w niżej wymienionych spółkach: 

1. Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku - 4.481 udziałów po 
1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 4 481 000,00 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. BS Namysłów na łączną kwotę 3 288,00 zł. 
5. Rycerska Byczyna –  na łączną kwotę 29 211,45 zł  
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VII. Przychody  
Plan przychodów: 9 058 353,26 zł, wykonanie 17 903 221,47  zł 
W roku 2021 zaplanowano uzyskanie przychodów w łącznej kwocie 9 058 353,26 zł  
- z przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 8 880 208,57 zł 
- z przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 178 144,69 zł 
 
 
 
 

VIII. Rozchody  
Plan rozchodów: 8 750 000,00 zł, wykonanie 8 750 000,00 zł,  tj. 100,00 % 

 
Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł % 

wykonania 
§ 992- spłata otrzymanych krajowych 
pożyczek  
i kredytów 

8 750 000,00 8 750 000,00 100,00 

Spłata kredytu z BS Rolników w Opolu na BIP  
w Polanowicach 
- umowa nr 1/JST/14 

150 000,00 150 000,00 100,00 

Spłata kredytu - Subrogacja kredytów Bank 
Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa 
(16.227.573,64), umowa nr 
1208801/6/K/POZ/16 

5 000 000,00 5 000 000,00  100,00 

Spłata kredytu z BS Rolników w Opolu  
- umowa nr 3/JST/2017 

1 700 000,00 1 700 000,00 100,00 

Spłata kredytu z BS Wołczyn, umowa nr 
1/JST/16/5 – na finansowanie planowanego 
deficytu budżetowego oraz spłaty 
zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek 

1 900 000,00 1 900 000,00 100,00 

Razem spłaty 8 750 000,00 8 750 000,00 100,00 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika 

Tabela 1 

Plan i wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2021 roku 
   
Dział Rozdział § Nazwa 

Plan w zł Wykonanie w zł %  

010     Rolnictwo i łowiectwo 1 223 030,04 1 230 212,86 100,59 
  01095   Pozostała działalność 1 223 030,04 1 230 212,86 100,59 
    0640 Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 0,00 17,00 0,00 
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 273,27 0,00 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 892,55 0,00 
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 1 193 030,04 1 193 030,04 100,00 

    2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielonej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
wlasnych zadań bieżących 30 000,00 30 000,00 100,00 

020     Leśnictwo 8 000,00 8 358,42 104,48 
  02001   Gospodarka leśna 8 000,00 8 358,42 104,48 
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 8 356,89 104,46 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,53 0,00 
500     Handel 

0,00 574,10 0,00 
  50095   Pozostała działalność 

0,00 574,10 0,00 
    0830 Wpływy z usług 

0,00 574,10 0,00 
600     Transport i łączność 704 082,13 696 217,09 98,88 

  60016   Drogi publiczne gminne 704 082,13 696 217,09 98,88 
    0830 Wpływy z usług 42 060,86 34 195,82 81,30 
    2170 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielonej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
wlasnych zadań bieżących 662 021,27 662 021,27 100,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa  788 461,00 790 679,98 100,28 
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 788 461,00 790 679,98 100,28 
    0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości 183,00 154,99 84,69 
    0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie 

wieczystego nieruchomości 34 000,00 34 709,89 102,09 
    0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 0,00 961,70 0,00 
    0690 Wpływy z różnych opłat 2 600,00 5 506,91 211,80 
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    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 72 836,00 72 404,64 99,41 

    0830 Wpływy z usług 648 000,00 644 809,92 99,51 
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 842,00 31 274,59 101,40 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 857,34 0,00 

710     Działalność usługowa 4 000,00 0,00 0,00 
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 4 000,00 0,00 0,00 
    2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin,powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych,związków 
powiatów) samorządów województw pozyskane 
z innych źródeł 856,00 0,00 0,00 

    2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin,powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych,związków 
powiatów) samorządów województw pozyskane 
z innych źródeł 3 144,00 0,00 0,00 

750     Administracja publiczna  215 856,00 214 723,79 99,48 
  75011   Urzędy wojewódzkie 92 530,00 90 813,00 98,14 
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 92 530,00 90 806,80 98,14 

    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 0,00 6,20 0,00 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 98 310,00 98 894,79 100,59 
    0690 Wpływy z różnych opłat 8 030,00 8 530,00 106,23 
    0830 Wpływy z usług 0,00 81,30 0,00 
    0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 90 280,00 90 280,49 100,00 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3,00 0,00 
  75056   Spis powszechny i inne 25 016,00 25 016,00 100,00 
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 25 016,00 25 016,00 100,00 

751     Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  1 912,00 1 912,00 100,00 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 1 912,00 1 912,00 100,00 

    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 1 912,00 1 912,00 100,00 

752     Obrona narodowa 1 000,00 3 367,14 336,71 
  75212   Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 3 367,14 90,00 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 467,14 0,00 
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    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 1 000,00 900,00 90,00 

754     Bezpieczeństwo publiczne o ochrona 
przeciwpożarowa 9 350,00 11 615,10 124,23 

  75405   Komendy Powiatowe Policji 
0,00 24,79 0,00 

    2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 0,00 24,79 0,00 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 
0,00 2 240,31 0,00 

    2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 0,00 2 240,31 0,00 

  75414   Obrona cywilna 
9 350,00 9 350,00 100,00 

    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 9 350,00 9 350,00 100,00 

756     Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 12 959 904,60 13 417 721,04 103,53 

  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 4 500,00 3 841,38 85,36 

    0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  4 500,00 3 830,38 85,12 

    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 0,00 11,00 0,00 

  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 2 903 700,00 2 925 093,57 100,74 

    0310 Podatek od nieruchomości 2 167 500,00 2 180 209,28 100,59 
    0320 Podatek rolny 618 000,00 607 595,86 98,32 
    0330 Podatek leśny 45 500,00 48 615,00 106,85 
    0340 Podatek od środków transportowych 35 000,00 45 598,32 130,28 
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 36 000,00 36 023,00 100,06 
    0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 300,00 450,00 150,00 
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 1 400,00 6 602,11 471,58 
  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

4 061 628,00 4 186 498,25 103,07 
    0310 Podatek od nieruchomości 2 140 000,00 2 169 769,99 101,39 
    0320 Podatek rolny 1 223 000,00 1 237 624,17 101,20 
    0330 Podatek leśny 8 000,00 7 807,46 97,59 
    0340 Podatek od środków transportowych 110 000,00 113 135,18 102,85 
    0360 Podatek od spadków i darowizn 27 354,00 48 947,85 178,94 
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 536 274,00 572 554,42 106,77 
    0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 9 000,00 10 346,64 114,96 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C714BA49-D937-4913-B9CF-047DCA42E3A7. Podpisany Strona 3



    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 8 000,00 26 312,54 328,91 

   75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 83 065,60 99 133,11 76,73 

    0370 Opłata od posiadania psów 7 545,60 7 591,60 100,61 
    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 44 698,01 178,79 
    0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 19 407,15 97,04 
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 28 000,00 24 346,97 86,95 

    0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 0,00 265,30 0,00 

    0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 49,08 0,00 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 255,00 0,00 
    2680 Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych 2 520,00 2 520,00 100,00 
  75619   Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 18 810,49 0,00 
    0270 Wpływy z części oipłaty za zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 
hurtowym 0,00 18 810,49 0,00 

   75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 5 907 011,00 6 184 344,24 104,69 

    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 874 011,00 6 138 222,00 104,50 
    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 

33 000,00 46 122,24 139,76 
758     Różne rozliczenia  16 478 726,54 16 478 726,67 100,00 

   75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 9 324 783,00 9 324 783,00 100,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 324 783,00 9 324 783,00 100,00 
  75802   Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 1 031 397,00 1 031 397,00 100,00 
    2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 031 397,00 1 031 397,00 100,00 
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 876 763,00 5 876 763,00 100,00 
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 876 763,00 5 876 763,00 100,00 
  75814   Różne rozliczenia finansowe 94 098,54 94 098,67 139,17 
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 14 030,00 14 030,13 39,17 
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 80 068,54 80 068,54 100,00 

  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 151 685,00 151 685,00 100,00 
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 151 685,00 151 685,00 100,00 

801     Oświata i wychowanie 1 178 737,18 1 124 981,24 95,44 
  80101   Szkoły podstawowe 239 840,00 231 693,22 96,60 
    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 0,00 
    0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 19 040,00 17 330,84 91,02 

    0830 Wpływy z usług 20 000,00 13 049,68 65,25 
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,43 0,00 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 2 800,00 3 166,42 0,00 
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    2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19 198 000,00 198 000,00 100,00 

    2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 0,00 131,85 0,00 

  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 96 663,00 96 511,59 99,84 

    0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 3 200,00 3 183,00 99,47 

    0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 15 500,00 15 363,00 99,12 

    0920 wpływy z pozostałych odsetek 
0,00 2,59 0,00 

    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 77 963,00 77 963,00 100,00 

  80104   Przedszkola 316 540,00 318 029,72 100,47 
    0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 33 000,00 32 337,10 97,99 
    0830 Wpływy z usług 31 999,00 33 778,26 105,56 
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,36 0,00 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 373,00 0,00 
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 251 541,00 251 541,00 100,00 

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 0,00 10,64 0,00 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10,64 0,00 
  80115   Technika 14 000,00 14 000,00 100,00 
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 14 000,00 14 000,00 100,00 

  80117   Branżowe szkoły I i II stopna 14 000,00 14 000,00 100,00 
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 14 000,00 14 000,00 100,00 

  80130   Szkoły zawodowe 70 000,00 66 924,89 95,61 
    0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 

wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów 0,00 280,00 0,00 

    0830 Wpływy z usług 70 000,00 66 474,95 94,96 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 169,94 0,00 
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 314 000,00 271 595,40 86,50 
    0670 Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 213 000,00 192 123,94 90,20 

    0830 Wpływy z usług 101 000,00 79 355,79 78,57 
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 115,67 0,00 
  80149   Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach , oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 14,35 0,00 
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2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 0,00 14,35 0,00 

  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

0,00 1 678,28 0,00 
  

  
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 

oraz płatności 0,00 1 678,28 0,00 
  80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 78 053,18 78 012,15 99,95 

  

  

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 78 053,18 78 012,15 99,95 

  80195   Pozostała działalność 35 641,00 32 511,00 91,22 
  

  

2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej  35 641,00 32 511,00 91,22 

851     Ochrona zdrowia 267 231,30 289 497,80 108,33 
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 229 616,00 256 584,76 111,75 
    0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 162 000,00 189 080,67 116,72 
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 

0,00 0,01 0,00 
    2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego 67 616,00 67 504,08 99,83 

  85195   Pozostała działalność 37 615,30 32 913,04 87,50 
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 1 654,30 1 510,60 91,31 

    2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19 35 961,00 31 402,44 87,32 

852     Pomoc społeczna 1 434 299,05 1 450 294,52 101,12 
  85202   Domy pomocy społecznej 23 200,00 29 165,90 125,72 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 23 200,00 29 165,90 125,72 
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 36 151,00 35 578,37 98,42 

    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 36 151,00 35 578,37 98,42 

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 183 923,00 183 759,86 99,91 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 1 935,00 1 935,00 100,00 
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 181 988,00 181 824,86 99,91 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 2 319,05 2 284,80 98,52 
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    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 2 319,05 2 284,80 98,52 

  85216   Zasiłki stałe 212 065,00 208 240,26 98,20 
    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 535,00 2 535,00 100,00 
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 209 530,00 205 705,26 98,17 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 178 760,00 178 685,29 99,96 
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 178 760,00 178 685,29 99,96 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 184 093,00 177 822,67 96,59 

    0830 Wpływy z usług 36 135,00 35 770,00 98,99 
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 120 120,00 113 910,00 94,83 

    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 27 838,00 27 137,50 97,48 

    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 0,00 1 005,17 0,00 

  85230   Pomoc w zakresie dożywiania 56 090,00 56 090,00 100,00 
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 56 090,00 56 090,00 100,00 

  85232   Centra Integracji Społecznej 467 100,00 469 909,73 100,60 
    0830 Wpływy z usług 63 000,00 65 781,14 104,41 
    2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 404 100,00 404 128,59 100,01 

  85295   Pozostała działalność 90 598,00 108 757,64 120,04 
    2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19 24 086,00 23 299,40 96,73 

    2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 66 512,00 85 458,24 128,49 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 26 299,92 26 299,92 100,00 

  85334   Pomoc dla repatriantów 26 299,92 26 299,92 100,00 
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 26 299,92 26 299,92 100,00 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 52 401,00 46 890,00 89,48 
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 52 401,00 46 890,00 89,48 
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    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 51 511,00 46 000,00 89,30 

    2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej 
finansowanych w całości przez budżet państwa 
wramach programów rządowych 890,00 890,00 100,00 

855     Rodzina 13 179 947,17 12 960 466,48 98,33 
  85501   Świadczenie wychowawcze 

8 585 030,81 8 528 471,01 99,34 
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 

50,00 31,54 63,08 
    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

200,00 162,29 81,15 
    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom,związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 584 780,81 8 528 277,18 99,34 

  85502   Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 4 433 100,00 4 291 328,11 96,80 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 221,81 55,45 
    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

10 000,00 5 662,28 56,62 
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 4 422 700,00 4 259 674,44 96,31 

    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 0,00 25 769,58 0,00 

  85503   Karta Dużej Rodziny 434,50 435,01 100,12 
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 434,50 434,50 100,00 

    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 0,00 0,51 0,00 

  85504   Wspieranie rodziny 2 715,86 2 715,86 200,00 
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 715,86 715,86 100,00 

    2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 
zadań wynikających z odrębnych ustaw 

2 000,00 2 000,00 100,00 
  85508   Rodziny zastępcze 0,00 88,24 0,00 
    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

0,00 88,24 0,00 
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  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów 45 466,00 40 340,16 88,73 

    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 45 466,00 40 340,16 60,71 

  85516   System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 113 200,00 97 088,09 60,71 
    0830 Wpływy z usług 66 400,00 64 253,50 60,71 
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 6,59 0,00 
    0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 

darowizn w postaci pieniężnej 0,00 2 200,00 0,00 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 28,00 0,00 
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiato-gminnych ) 46 800,00 30 600,00 60,71 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 014 625,67 2 985 405,10 99,03 
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 225 000,00 228 430,53 101,52 
    0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 0,00 299,83 0,00 
    0830 Wpływy z usług 225 000,00 227 383,45 101,06 
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 678,25 0,00 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 69,00 0,00 
  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 2 685 702,92 2 718 691,05 101,23 
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 2 680 702,92 2 708 165,75 101,02 

    0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 5 818,87 193,96 

    0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 2 000,00 4 706,43 235,32 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
30 000,00 9 525,00 31,75 

    2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 30 000,00 9 525,00 31,75 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 1 072,69 0,00 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 072,69 0,00 
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 20 000,00 9 616,57 48,08 

    0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 9 616,57 48,08 
  90020   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat produktowych 200,00 7,51 3,76 
    0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 7,51 3,76 
  90026   Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami 53 722,75 18 061,75 33,62 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C714BA49-D937-4913-B9CF-047DCA42E3A7. Podpisany Strona 9



    2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 53 722,75 18 061,75 33,62 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 355,00 13 355,50 100,00 
  92116   Biblioteki 13 355,00 13 355,50 100,00 
    2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 

oraz płatności 13 355,00 13 355,50 100,00 
Razem dochody 51 561 218,60 51 751 298,75 100,37 
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Tabela 2 
 

Plan i wykonanie dochodów majątkowych na 31.12.2021 roku 

 
   

Dział Rozdział § Nazwa 
Plan w zł Wykonanie w zł %  

020     Leśnictwo 0,00 4 435,00 0,00 
  02001   Gospodarka leśna 0,00 4 435,00 0,00 
    0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 0,00 4 435,00 0,00 
600     Transport i łączność 42 587,41 0,00 0,00 

  60017   Drogi wewnętrzne 42 587,41 0,00 0,00 
    6290 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 42 587,41 0,00 0,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa  985 687,00 992 563,20 100,70 
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 985 687,00 992 563,20 100,70 
    0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w 
prawo własności 10 000,00 16 876,20 64,87 

    0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 975 687,00 975 687,00 100,00 

758     Rózne rozliczenia 171 336,80 2 501 830,80 1 460,18 
  75802   Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 495 794,00 0,00 
    6280 Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczalnych do sektora 
finansów publicznych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 0,00 1 495 794,00 0,00 

  75814   Rózne rozliczenia finansowe 5 836,80 6 036,80 103,43 
    0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 0,00 200,00 0,00 
    6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
( związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) 5 836,80 5 836,80 100,00 

  75816   Wpływy do rozliczenia 
165 500,00 1 000 000,00 604,23 

    6100 Dofinansowanie ze środkow Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 165 500,00 1 000 000,00 604,23 

900     Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 0,00 3 000,38 0,00 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 3 000,38 0,00 
    6290 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 3 000,38 0,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa 769 868,96 769 868,96 100,00 
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narodowego 
  92120   Ochrona zabytków i opieka nadzabytkami 769 868,96 769 868,96 100,00 
    6257 Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środkow 
europejskich orazśrodkow, o których 
mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budzetu 
środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 439 059,00 439 059,00 100,00 

    6560 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych, 
wykonanych przez jednostki zaliczone do 
sektora finansów publicznych 330 809,96 330 809,96 100,00 

Razem dochody 1 969 480,17 4 271 698,34 216,89 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika 

Tabela 1 

Plan i wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2021 roku 
 

Dział Rozdział Nazwa Plan w zł Wykonanie   
   w zł %  

010   Rolnictwo i łowiectwo 1 320 030,04 1 280 054,26 96,97 
  01008 Melioracje wodne 35 000,00 25 058,93 71,60 
    Wydatki jednostek budżetowych 35 000,00 25 058,93 71,60 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 35 000,00 25 058,93 71,60 
  01030 Izby rolnicze 44 000,00 35 264,68 80,15 
    Wydatki jednostek budżetowych 44 000,00 35 264,68 80,15 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  44 000,00 35 264,68 80,15 
  01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 5 500,00 3 849,18 69,99 
    Wydatki jednostek budżetowych 5 500,00 3 849,18 69,99 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  5 500,00 3 849,18 69,99 
  01095 Pozostała działalność 1 235 530,04 1 215 881,47 98,41 
    Wydatki jednostek budżetowych 1 235 530,04 1 215 881,47 98,41 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10 000,00 10 000,00 100,00 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  1 225 530,04 1 205 881,47 98,40 
500   Handel 7 000,00 6 565,21 93,79 

  50095 Pozostała działalność 7 000,00 6 565,21 93,79 
    Wydatki jednostek budżetowych 7 000,00 6 565,21 93,79 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  7 000,00 6 565,21 93,79 
600   Transport i łączność 1 778 031,33 1 763 627,55 99,19 

  60004 Lokalny transport zbiorowy 45 000,00 44 573,63 99,05 
    Wydatki jednostek budżetowych 45 000,00 44 573,63 99,05 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  45 000,00 44 573,63 99,05 
  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 21 000,00 20 721,12 98,67 
    Wydatki jednostek budżetowych 21 000,00 20 721,12 98,67 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  21 000,00 20 721,12 98,67 
  60014 Drogi publiczne powiatowe 35 500,00 35 477,60 99,94 
    Dotacje na zadania bieżące 35 000,00 35 000,00 100,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 500,00 477,60 95,52 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  500,00 477,60 95,52 
  60016 Drogi publiczne gminne 1 456 104,74 1 448 021,12 99,44 
    Wydatki jednostek budżetowych 1 456 104,74 1 448 021,12 99,44 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  1 456 104,74 1 448 021,12 99,44 
  60017 Drogi wewnętrzne 220 426,59 214 834,08 97,46 
    Wydatki jednostek budżetowych 220 426,59 214 834,08 97,46 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  220 426,59 214 834,08 97,46 
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630   Turystyka 10 000,00 10 000,00 100,00 
  63095 Pozostałą działalność 10 000,00 10 000,00 100,00 
    Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 100,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa  720 574,69 702 278,09 97,46 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 720 574,69 702 278,09 97,46 
    Wydatki jednostek budżetowych 720 574,69 702 278,09 97,46 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 58 182,00 48 062,09 82,61 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 662 392,69 654 216,00 98,77 
710   Działalność usługowa 63 950,00 56 283,85 88,01 

  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 400,00 47 735,35 86,16 
    Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w 
części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 100,00 

    Wydatki jednostek budżetowych 35 400,00 27 735,35 78,35 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  35 400,00 27 735,35 78,35 
  71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografi 8 550,00 8 548,50 99,98 
    Wydatki jednostek budżetowych 8 550,00 8 548,50 99,98 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  8 550,00 8 548,50 99,98 
750   Administracja publiczna  4 295 191,08 3 968 163,52 92,39 

  75011 Urzędy wojewódzkie 92 530,00 90 806,80 98,14 
    Wydatki jednostek budżetowych 92 530,00 90 806,80 98,14 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 92 530,00 90 806,80 98,14 
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 208 800,00 195 408,00 93,59 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 000,00 142 807,50 98,49 
    Wydatki jednostek budżetowych 63 800,00 52 600,50 82,45 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 63 800,00 52 600,50 82,45 
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 635 325,08 3 396 424,89 93,43 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700,00 4 667,84 69,67 
    Wydatki jednostek budżetowych 3 628 625,08 3 391 757,05 93,47 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 999 246,00 2 806 848,40 93,59 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 629 379,08 584 908,65 92,93 
  75056 Spis powszechny i inne 25 016,00 25 016,00 100,00 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 451,00 24 451,00 100,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 565,00 565,00 100,00 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 565,00 0,00 0,00 
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 500,00 52 340,77 74,24 
    Wydatki jednostek budżetowych 70 500,00 52 340,77 74,24 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 70 500,00 52 340,77 74,24 
  75095 Pozostała działalność 263 020,00 208 167,06 79,14 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 800,00 96 783,50 99,98 
    Wydatki jednostek budżetowych 166 220,00 111 383,56 67,01 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 42 000,00 22 244,00 52,96 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 124 220,00 89 139,56 71,76 
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  1 912,00 1 912,00 100,00 
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  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa  1 912,00 1 912,00 100,00 

    Wydatki jednostek budżetowych 1 912,00 1 912,00 100,00 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 912,00 1 912,00 100,00 

752   Obrona narodowa 2 200,00 1 400,00 63,64 
  75212 Pozostałe wydatki obronne 2 200,00 1 400,00 63,64 
    Wydatki jednostek budżetowych 2 200,00 1 400,00 63,64 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 200,00 0,00 0,00 
    Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 1400,00 70,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  268 526,71 245 913,42 91,58 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 238 176,71 229 405,82 96,32 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 11 998,76 59,99 
    Wydatki jednostek budżetowych 218 176,71 217 407,06 99,65 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 080,00 29 862,07 99,28 
    Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188 096,71 187 544,99 99,71 
  75414 Obrona cywilna 19 350,00 11 903,84 61,52 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 2 553,84 25,54 
    Wydatki jednostek budżetowych 9 350,00 9 350,00 100,00 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 350,00 9 350,00 100,00 
  75421 Zarządzanie kryzysowe 11 000,00 4 603,76 41,85 
    Wydatki jednostek budżetowych 11 000,00 4 603,76 41,85 
    Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 4 603,76 41,85 

757   Obsługa długu publicznego  444 806,00 378 005,00 84,98 
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 
samorządu terytorialnegozaliczanych do tytułu 
dłużnego -kredyty i pożyczki 444 806,00 378 005,00 84,98 

    Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 444 806,00 378 005,00 84,98 
758   Różne rozliczenia 181 218,15 0,00 0,00 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe 181 218,15 0,00 0,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 181 218,15 0,00 0,00 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 181 218,15 0,00 0,00 
801   Oświata i wychowanie  17 206 643,61 16 506 751,48 95,93 

  80101 Szkoły podstawowe 9 427 049,25 9 204 842,31 97,64 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 295 513,77 288 685,29 97,69 
    Dotacje na zadania bieżące 1 220 100,00 1 217 976,16 99,83 
    Wydatki jednostek budżetowych 7 911 435,48 7 698 180,86 97,30 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 862 257,14 6 753 427,05 98,41 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 1 049 178,34 944 753,81 90,05 
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 614 783,35 583 649,06 94,94 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 521,68 10 962,12 95,14 
    Dotacje na zadania bieżące 262 000,00 260 181,97 99,31 
    Wydatki jednostek budżetowych 341 261,67 312 504,97 91,57 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 305 118,82 283 087,94 92,78 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 36 142,85 29 417,03 81,39 
  80104 Przedszkola 2 251 033,25 2 240 569,05 99,54 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 600,00 58 570,15 87,94 
    Dotacje na zadania bieżące 294 000,00 293 798,40 99,93 
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    Wydatki jednostek budżetowych 1 890 433,25 1 888 200,50 99,88 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 648 563,25 1 648 245,23 99,98 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 241 870,00 239 955,27 99,21 
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 512 885,01 442 328,37 86,24 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 750,00 17 531,00 98,77 
    Wydatki jednostek budżetowych 495 135,01 424 797,37 85,79 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 73 660,00 69 140,98 93,87 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 421 475,01 355 656,39 84,38 
  80115 Technika 1 110 651,92 1 055 764,82 95,06 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 699,15 38 764,55 95,25 
    Wydatki jednostek budżetowych 1 069 952,77 1 017 000,27 95,05 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 934 692,77 901 520,63 96,45 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 135 260,00 115 479,64 85,38 
  80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 425 246,23 378 528,11 89,01 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 624,09 9 354,92 88,05 
    Wydatki jednostek budżetowych 414 622,14 369 173,19 89,04 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 285 892,14 272 570,29 95,34 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 128 730,00 96 602,90 75,04 
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 360,56 16 771,50 30,30 
    Wydatki jednostek budżetowych 55 360,56 16 771,50 30,30 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 55 360,56 16 771,50 30,30 
  80148 Stołówki szkolne 697 684,07 593 135,39 85,01 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 1 230,21 68,35 
    Wydatki jednostek budżetowych 695 884,07 591 905,18 85,06 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 271 932,80 270 186,34 99,36 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 423 951,27 321 718,84 75,89 
  80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych form wychowania 
przedszkolnego 367 306,10 362 177,45 98,60 

    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 850,00 9 807,41 99,57 
    Dotacje na zadania bieżące 94 000,00 89 635,27 95,36 
    Wydatki jednostek budżetowych 263 456,10 262 734,77 198,49 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 254 456,10 253 849,12 99,76 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 9 000,00 8 885,65 98,73 
  80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 
szkołach zawodowych 1 321 821,94 1 261 593,13 95,44 

    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 762,00 45 476,27 97,25 
    Dotacje na zadania bieżące 383 000,00 382 467,66 99,86 
    Wydatki jednostek budżetowych 892 059,94 833 649,20 93,45 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 871 743,97 817 641,64 93,79 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 20 315,97 16 007,56 78,79 
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  80152 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w gimnazjach, klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 
szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 
technikach, szkołach policealnych, branżowych 
szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 
branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych 113 582,18 67 848,69 59,74 

    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 128,00 3 992,52 96,72 
    Wydatki jednostek budżetowych 109 454,18 63 856,17 58,34 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 72 258,76 63 856,17 88,37 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 37 195,42 0,00 0,00 
  80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych. 78 053,18 78 012,15 99,95 

    Dotacje na zadania bieżące 10 330,65 10 329,12 99,99 
    Wydatki jednostek budżetowych 67 722,53 67 683,03 99,94 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 67 722,53 67 683,03 99,94 
  80195 Pozostała działalność 231 186,57 221 531,45 95,82 
    Wydatki jednostek budżetowych 231 186,57 221 531,45 95,82 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 250,00 200,00 16,00 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 229 936,57 221 331,45 96,26 
851   Ochrona zdrowia  297 628,99 240 762,62 80,89 

  85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 7 504,64 75,05 
    Wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 7 504,64 75,05 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 10 000,00 7 504,64 75,05 
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 236 613,69 191 643,51 80,99 
    Dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 800,00 23 788,87 99,95 
    Wydatki jednostek budżetowych 197 813,69 152 854,64 77,27 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 46 700,00 35 336,03 75,67 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 151 113,69 117 518,61 77,77 
  85195 Pozostała działalność 51 015,30 41 614,47 81,57 
    Dotacje na zadania bieżące 13 400,00 8 701,43 64,94 
    Wydatki jednostek budżetowych 37 615,30 32 913,04 99,56 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26 984,80 26 866,60 99,56 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 10 630,50 6 046,44 56,88 
852   Pomoc społeczna  3 982 286,37 3 869 680,67 97,17 

  85202 Domy pomocy społecznej 433 000,00 429 357,33 99,16 
    Wydatki jednostek budżetowych 433 000,00 429 357,33 99,16 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 433 000,00 429 357,33 99,16 
  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 6 000,00 5 881,99 98,03 
    Wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 5 881,99 98,03 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 6 000,00 5 881,99 98,03 
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  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 36 151,00 35 578,37 98,42 

    Wydatki jednostek budżetowych 36 151,00 35 578,37 98,85 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 36 151,00 35 578,37 98,85 
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 263 988,00 260 944,87 98,85 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 263 988,00 260 944,87 98,85 
  85215 Dodatki mieszkaniowe 158 319,05 150 943,45 95,34 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 158 273,58 150 898,65 95,34 
    Wydatki jednostek budżetowych 45,47 44,80 98,53 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 45,47 44,80 98,53 
  85216 Zasiłki stałe 212 065,00 208 240,26 98,20 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 209 530,00 205 705,26 98,17 
    Wydatki jednostek budżetowych 2 535,00 2 535,00 100,00 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 2 535,00 2 535,00 100,00 
  85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 000,00 6 000,00 100,00 
    Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 6 000,00 100,00 
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 817 199,37 774 127,59 94,73 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 28 651,95 95,51 
    Wydatki jednostek budżetowych 787 199,37 745 475,64 94,70 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 651 360,00 620 220,15 95,22 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 135 839,37 125 255,49 92,21 
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 374 859,04 353 713,68 94,36 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 1 790,80 89,54 
    Wydatki jednostek budżetowych 372 859,04 351 922,88 94,38 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 223 438,00 212 868,88 95,27 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 149 421,04 139 054,00 93,06 
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 84 590,00 72 246,22 85,41 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 090,00 66 778,60 85,51 
    Wydatki jednostek budżetowych 6 500,00 5 467,62 84,12 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 6 500,00 5 467,62 84,12 
  85232 Centra Integracji Społecznej 1 200 856,00 1 189 680,52 99,07 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 342 300,00 335 312,49 97,96 
    Wydatki jednostek budżetowych 858 556,00 854 368,03 99,51 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 694 773,00 691 579,56 99,54 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 163 783,00 162 788,47 99,39 
  85295 Pozostała działalność 389 258,91 382 966,39 98,38 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 125,59   
    Wydatki jednostek budżetowych 389 108,91 382 840,80 98,39 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 369 310,00 365 455,91 98,96 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 19 798,91 17 384,89 87,81 
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 299,92 26 299,92 100,00 

  85334 Pomoc dla repatriantów 26 299,92 26 299,92 100,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 26 299,92 26 299,92 100,00 
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    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 26 299,92 26 299,92 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  217 313,00 181 900,93 83,70 
  85401 Świetlice szkolne 117 552,00 102 959,13 87,59 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 038,00 4 855,21 96,37 
    Wydatki jednostek budżetowych 112 514,00 98 103,92 87,19 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 91 414,00 81 858,80 89,55 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 21 100,00 16 245,12 76,99 
  85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  12 000,00 5 791,80 48,27 
    Dotacje na zadania bieżące 12 000,00 5 791,80 48,27 
  85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 

poradnie specjalistyczne 360,00 360,00 100,00 
    Dotacje na zadania bieżące 360,00 360,00 100,00 
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 72 401,00 58 390,00 80,65 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 401,00 58 390,00 80,65 
  85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 15 000,00 14 400,00 96,00 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 14 400,00 96,00 

855   Rodzina 13 683 157,95 13 339 509,42 97,49 
  85501 Świadczenie wychowawcze 8 608 180,81 8 528 549,01 99,07 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 512 110,17 8 456 525,48 99,35 
    Wydatki jednostek budżetowych 96 070,64 72 023,53 74,97 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 62 860,00 51 472,76 81,88 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 33 210,64 20 550,77 61,88 
  85502 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 4 465 000,52 4 270 230,83 95,64 

    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 963 480,00 3 834 473,98 96,75 
    Wydatki jednostek budżetowych 501 520,52 435 756,85 86,89 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 449 300,00 405 319,01 90,21 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 52 220,52 30 437,84 58,29 
  85503 Karta Dużej Rodziny 1 034,50 519,97 50,26 
    Wydatki jednostek budżetowych 1 034,50 519,97 50,26 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 034,50 519,97 50,26 
  85504 Wspieranie rodziny 69 266,12 61 500,65 88,79 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 233,33 58,33 
    Wydatki jednostek budżetowych 68 866,12 61 267,32 88,97 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 58 700,00 53 341,03 90,87 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 10 166,12 7 926,29 77,97 
  85508 Rodziny zastępcze 100 000,00 90 462,47 90,46 
    Wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 90 462,47 90,46 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 100 000,00 90 462,47 90,46 
  85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 99 000,00 94 584,96 95,54 
    Wydatki jednostek budżetowych 99 000,00 94 584,96 95,54 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 99 000,00 94 584,96 95,54 
  85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby pobierjące zasiłki dla opiekunów 45 466,00 40 340,16 88,73 
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    Wydatki jednostek budżetowych 45 466,00 40 340,16 88,73 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 45 466,00 40 340,16 88,73 
  85516 System opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 295 210,00 253 321,37 85,81 
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 465,00 66,43 
    Dotacje na zadania bieżące 24 000,00 11 415,00 47,56 
    Wydatki jednostek budżetowych 270 510,00 241 441,37 89,25 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 219 600,00 200 164,28 91,15 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 50 910,00 41 277,09 81,08 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  4 456 983,54 4 153 227,17 93,18 

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 303 000,00 290 440,12 95,85 
    Wydatki jednostek budżetowych 303 000,00 290 440,12 95,85 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 303 000,00 290 440,12 95,85 
  90002 Gospodarka odpadami 3 100 191,00 2 923 862,31 94,31 
    Wydatki jednostek budżetowych 3 100 191,00 2 923 862,31 94,31 
    Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 58 191,00 55 424,00 95,24 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 3 042 000,00 2 868 438,31 94,29 
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 000,00 6 489,82 24,96 
    Wydatki jednostek budżetowych 26 000,00 6 489,82 24,96 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 26 000,00 6 489,82 24,96 
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130 422,18 118 684,35 91,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 130 422,18 118 684,35 91,00 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 130 422,18 118 684,35 91,00 
  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000,00 9 000,00 30,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 9 000,00 30,00 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 30 000,00 9 000,00 30,00 
  90013 Schroniska dla zwierząt 50 000,00 42 720,81 85,44 
    Wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 42 720,81 85,44 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 50 000,00 42 720,81 85,44 
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 541 208,36 534 892,69 98,83 
    Wydatki jednostek budżetowych 541 208,36 534 892,69 98,83 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 541 208,36 534 892,69 98,83 
  90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 0,00 0,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 20 000,00 0,00 0,00 
  90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat produktowych 200,00 0,00 0,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 200,00 0,00 0,00 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 200,00 0,00 0,00 
  90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami 152 962,00 148 584,12 97,14 
    Wydatki jednostek budżetowych 152 962,00 148 584,12 97,14 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 152 962,00 148 584,12 97,14 
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  90095 Pozostała działalność 103 000,00 78 552,95 76,27 
    Wydatki jednostek budżetowych 103 000,00 78 552,95 76,27 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 103 000,00 78 552,95 76,27 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1 114 553,15 1 099 842,12 98,68 

  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 59 586,00 54 279,29 91,09 
    Wydatki jednostek budżetowych 59 586,00 54 279,29 91,09 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 59 586,00 54 279,29 91,09 
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 957 967,15 952 233,96 99,40 
    Dotacje na zadania bieżące 693 600,00 693 600,00 100,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 264 367,15 258 633,96 37,07 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 264 367,15 258 633,96 37,07 
  92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 100,00 
    Dotacje na zadania bieżące 60 000,00 60 000,00 100,00 
  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 28 658,87 95,53 
    Dotacje na zadania bieżące 25 000,00 23 884,00 95,54 
    Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 4 774,87 95,50 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 5 000,00 4 774,87 95,50 
  92195 Pozostała działalność 7 000,00 4 670,00 66,71 
    Wydatki jednostek budżetowych 7 000,00 4 670,00 66,71 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 7 000,00 4 670,00 66,71 
926   Kultura fizyczna i sport 126 618,54 118 955,14 93,95 

  92601 Obiekty sportowe 48 618,54 44 426,74 91,38 
    Wydatki jednostek budżetowych 48 618,54 44 426,74 91,38 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 48 618,54 44 426,74 91,38 
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 000,00 70 000,00 100,00 
    Dotacje na zadania bieżące 70 000,00 70 000,00 100,00 
  92695 Pozostałą działalność 8 000,00 4 528,40 56,61 
    Wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 4 528,40 56,61 
    Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 8 000,00 4 528,40 56,61 
  

    50 204 925,07 47 951 132,37 95,51 
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Tabela 2 
 

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2021 roku 

       
            
Dział  Rozdział § Nazwa  Plan w zł Wykonanie w zł %  

600     Transport i łączność 370 776,50 237 437,59 64,04 
  60016   Drogi publiczne gminne 115 000,00 6 900,00 6,00 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 115 000,00 6 900,00 6,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 115 000,00 6 900,00 6,00 

  60017   Drogi wewnętrzne 255 776,50 230 537,59 90,13 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 255 776,50 230 537,59 90,13 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 255 776,50 230 537,59 90,13 

700     Gospodarka mieszkaniowa 33 260,00 32 150,40 96,66 

  70005   Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 33 260,00 32 150,40 96,66 

      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 260,00 32 150,40 96,66 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 33 260,00 32 150,40 96,66 

710     Działalność usługowa 105 000,00 0,00 0,00 
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 0,00 0,00 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 0,00 0,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 70 000,00 0,00 0,00 

  71095   Pozostała działalność 35 000,00 0,00 0,00 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00 0,00 0,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 35 000,00 0,00 0,00 

750     Administracja publiczna  20 000,00 16 815,89 84,08 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 20 000,00 16 815,89 84,08 

      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 16 815,89 84,08 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 20 000,00 16 815,89 84,08 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 176 300,00 163 093,00 92,51 

  75405   Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 100,00 

    6170 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 
celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

5 000,00 5 000,00 100,00 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 171 300,00 158 093,00 92,29 

    6170 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 
celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

10 000,00 10 000,00 100,00 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych 20 000,00 20 000,00 100,00 
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    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 141 300,00 128 093,00 90,65 

801     Oświata i wychowanie  217 892,00 204 196,00 93,71 
  80101   Szkoły podstawowe 85 409,00 84 713,00 99,19 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85 409,00 84 713,00 99,19 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 45 409,00 45 409,00 100,00 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 40 000,00 39 304,00   

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 98 892,00 98 892,00 100,00 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 98 892,00 98 892,00 100,00 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 98 892,00 98 892,00 100,00 

  80115   Technika 20 591,00 20 591,00 100,00 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 591,00 20 591,00 100,00 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 20 591,00 20 591,00 100,00 

  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 13 000,00 0,00 0,00 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 000,00 0,00 0,00 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 13 000,00 0,00 0,00 

852     Pomoc społeczna 35 000,00 33 992,12 97,12 
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 35 000,00 33 992,12 97,12 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00 33 992,12 97,12 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 35 000,00 33 992,12 97,12 

900     Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1 967 056,70 1 845 178,83 93,80 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 966 700,00 1 844 822,13 93,80 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 966 700,00 1 844 822,13 93,80 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 360 000,00 247 754,50 68,82 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 740 384,00 735 852,00 99,39 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 690 816,00 687 546,45 99,53 

    6230 

Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

175 500,00 173 669,18 98,96 

  90015   Oświetlenie ulic,placów i dróg 356,70 356,70 100,00 

      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 356,70 356,70 100 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 356,70 356,70 100,00 
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921     Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  696 484,26 567 748,65 81,52 

  92109   Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby 56 000,00 55 186,18 98,55 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 000,00 55 186,18 98,55 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 36 000,00 36 000,00 100,00 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 20 000,00 19 186,18 95,93 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 640 484,26 512 562,47 80,03 

      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 640 484,26 512 562,47 80,03 

    6580 
Wydatki inwestycyjne dotyczące 
obiektów zabytkowych będących w 
użytkowaniu jednistek budżetowych 

640 484,26 512 562,47 80,03 

926     Kultura fizyczna 12 357,50 12 350,01 99,94 
  92601   Obiekty sportowe 12 357,50 12 350,01 99,94 
      Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 357,50 12 350,01 99,94 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 12 357,50 12 350,01 99,94 

Razem wydatki 3 634 126,96 3 112 962,49 85,66 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika 

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2021 r. 

 60016  60017  75412  80101  90004 90015   92105 92109  92601    
sołectwo 

plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan wykon. plan  wykon. plan  wykon. % 
BISKUPICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 786,70 3 615,40 0,00 0,00 6 413,00 6 412,15 0,00 0,00 1 580,00 1 405,30 11 779,70 11 432,85 97,06 
majątkowe 0,00 0,00 28 743,71 28 743,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 743,71 28 743,71 100,00 

BOREK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 999,92 10 208,36 10 138,36 1 128,65 1 126,73 1 828,91 1 673,80 0,00 0,00 3 957,56 3 800,45 96,03 
CHUDOBA 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 999,61 0,00 0,00 8 838,54 7 690,71 0,00 0,00 511,98 511,98 10 350,52 9 202,30 88,91 

CIECIERZYN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,03 159,03 0,00 0,00 1 300,00 1 295,20 1 516,69 1 174,57 21 012,56 20 816,44 23 988,28 23 445,24 97,74 
DOBIERCICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 616,08 5 616,08 0,00 0,00 5 527,92 5 527,68 11 321,30 11 319,82 2 214,00 2 214,00 24 679,30 24 677,58 99,99 
GOŁKOWICE 0,00 0,00 1 888,34 1 888,34 0,00 0,00 0,00 0,00 142,50 142,42 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 1 200,00 1 090,02 3 930,84 3 820,78 97,20 

majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 357,50 12 350,01 12 357,50 12 350,01 99,94 
GOSŁAW 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 198,00 0,00 0,00 400,00 400,00 8 751,20 8 588,16 0,00 0,00 11 451,20 11 286,16 98,56 

JAŚKOWICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 894,71 0,00 0,00 590,00 569,80 19 670,73 19 636,70 0,00 0,00 22 260,73 22 101,21 99,28 
JAKUBOWICE 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 3 992,48 2 297,20 2 288,71 10 103,91 10 091,89 0,00 0,00 19 001,11 18 980,60 99,89 

JANÓWKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 997,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 3 397,41 0,00 0,00 5 000,00 4 394,76 87,90 
majątkowe 0,00 0,00 16 076,12 16 076,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 076,12 16 076,12 100,00 

KOCHŁOWICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 985,30 0,00 0,00 1 700,00 1 698,49 17 142,16 16 760,88 0,00 0,00 19 842,16 19 444,67 98,00 
KOSTÓW 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 495,74 0,00 0,00 1 600,00 1 438,05 0,00 0,00 4 275,00 4 269,46 15 858,12 15 766,46 0,00 0,00 28 233,12 27 969,71 99,07 

MIECHOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 298,45 0,00 0,00 2 415,69 2 403,91 18 939,91 18 706,03 0,00 0,00 22 655,60 22 408,39 98,91 
NASALE 0,00 0,00 4 838,25 4 838,25 6 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 924,53 6 000,00 6 000,00 1 500,00 1 499,19 3 300,00 3 298,34 3 200,00 3 100,18 21 838,25 21 660,49 99,19 

PARUSZOWICE 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 10 932,80 10 932,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7 502,27 7 485,81 800,00 555,83 24 235,07 23 974,31 98,92 
POGORZAŁKA 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 496,71 490,00 0,00 0,00 3 000,00 2 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 6 722,11 0,00 0,00 11 796,71 11 712,10 99,28 
POLANOWICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 995,15 0,00 0,00 3 600,00 3 589,39 31 813,82 31 394,78 0,00 0,00 37 413,82 36 979,32 98,84 

PROŚLICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 498,61 0,00 0,00 0,00 0,00 24 703,00 24 522,66 1 500,00 1 422,09 26 703,00 26 443,36 99,03 
PSZCZONKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 600,00 594,30 0,00 0,00 1 500,00 1 498,12 13 194,75 13 137,14 0,00 0,00 15 794,75 15 729,56 99,59 

ROSZKOWICE 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 931,14 0,00 0,00 4 500,00 4 490,51 0,00 0,00 3 600,00 3 597,51 23 930,50 23 778,91 1 100,00 801,56 36 130,50 35 599,63 98,53 
SARNÓW 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 489,37 0,00 0,00 1 000,00 988,96 13 288,34 12 856,69 0,00 0,00 16 288,34 15 835,02 97,22 

SIEROSŁAWICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 477,46 9 065,54 0,00 0,00 1 300,00 1 214,07 2 500,00 1 094,25 0,00 0,00 13 277,46 11 373,86 85,66 
WOJSŁAWICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 224,00 3 221,73 0,00 0,00 500,00 499,00 9 201,54 9 199,27 500,00 489,36 13 425,54 13 409,36 99,88 

ogółem 5 000,00 5 000,00 59 246,42 59 246,42 24 996,71 24 916,88 2 500,00 2 500,00 54 538,57 53 556,72 20 208,36 20 130,84 48 586,00 47 269,08 245 367,15 240 605,68 45 976,04 44 756,77 506 419,25 497 982,39 98,33 
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Biskupice 1. Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie  Biskupice (m.in. zakup kamienia, 
masy asfaltowej, usług remontowych);  dokonano zapłaty za częściowe wykonanie 
prac związanych z drogą w miejscowości. 

2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni   i terenów zielonych w 
sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono paliwo, części do kosiarki, farbę do malowania elementów drewnianych, 
deski wykonano również serwis sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa oraz 
zapłacono za usługę koszenia. 

3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); zakupiono materiały przemysłowe i art. spożywcze zapłacono za 
usługę animacyjną oraz wynajem kabiny toitoi. 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników miejscowego placu zabaw poprzez 
wykonanie konserwacji urządzeń zabawowych;  zapłacono za zakup drobnych 
materiałów budowanych oraz wyposażenia do boiska plażowego ponadto wykonano 
serwis i przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw.  

5. Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych  dla mieszkańców w 
sołectwie  Biskupice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania obiektu 
rekreacyjnego (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, przeglądów, materiałów 
budowlanych itp.); zapłacono za energię elektryczną dostarczaną na potrzeby terenu 
rekreacyjnego w sołectwie.                               

 
Borek 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 

sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zapłacono za paliwo oraz części do kosiarki, drzewa i krzewy. 

2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup i montaż jednej lampy 
solarnej przy drodze gminnej w sołectwie  Borek; zakupiono mapę do celów 
projektowych, mapę nieaktualizowaną w celu wykonania decyzji o warunkach 
zabudowy, zakupiono 3 szt. lamp solarnych, 1 słup, zapłacono za usługi transportu 
lamp oraz transportu słupów. W ramach zadania zapłacono również za nadzór nad 
inwestycją. 

3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); w ramach zadania zakupiono art. przemysłowe oraz spożywcze w 
związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi w sołectwie. 

4. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców  w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie  Borek poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania 
(m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, 
przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.);zakupiono środki 
czystości, drobne wyposażenie świetlicy wiejskiej, zapłacono za media dostarczane 
do obiektu, wykonano projekt budowlany, przegląd gaśnic i przegląd kominiarski. 

 
Chudoba 1. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wycinkę zakrzaczeń w pasie 

drogi gminnej Chudoba-Sarnów.; W ramach zadania wykonano wycinkę 
przydrożnych zakrzaczeń – etap I. 

2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 
sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); w 
ramach zadnia zakupiono paliwo i części do kosiarki. 

3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); w ramach zadania zakupiono art. przemysłowe oraz art. 
spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi w sołectwie. 

4. Polepszenie warunków prowadzenia zebrań sołeckich poprzez zakup namiotu; 
zakupiono namiot. 

5. Poszerzenie oferty miejscowego terenu rekreacyjnego w nowe urządzenia siłowe; 
zakupiono mat. budowlane – deski w celu naprawy urządzeń. 

 
Ciecierzyn  

1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 
sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono paliwo w celu utrzymania terenów zielonych. 

2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); w ramach zadania zakupiono art. spożywcze a także zlecono 
usługę animacyjną w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi w sołectwie. 

3. Zwiększenie atrakcyjności miejsca rekreacyjnego poprzez budowę wiaty biesiadnej 
na działce nr 273 oraz zakup i naprawę urządzeń zabawowych ; w ramach zadania 
zakupiono blachę, rynny i materiały wykończeniowe, betonowe obrzeza, kable w celu 
wykonania instalacji elekt. oraz tłuczeń na podbudowę do kostki. 
 

4. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Ciecierzyn poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania 
(m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, 
przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); zakupiono drobne 
materiały budowlane, zapłacono za media dostarczane do budynku świetlicy 
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wiejskiej, przegląd kominiarski, serwis gaśnic, abonament RTV. 
5. Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych dla mieszkańców w sołectwie Ciecierzyn 

poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania obiektu szatni sportowej (m.in. 
poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, 
materiałów budowlanych itp.); zapłacono za energię elektryczną dostarczaną na 
potrzeby terenu rekreacyjnego w sołectwie. 

 
Dobiercice  

1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 
sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono paliwo w celu utrzymania terenów zielonych oraz kosę spalinową, 
kosiarkę, części eksploatacyjne. Ponadto zapłacono za usługi koszenia oraz serwis 
sprzętu.   

2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); zakupiono materiały przemysłowe i art. spożywcze zapłacono za 
usługę animacyjną  w celu organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców 
sołectwa. 

3. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie  Dobiercice  poprzez finansowanie bieżących kosztów 
utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków 
czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); w 
ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt AGD, meble kuchenne, sprzęt muzyczny, 
siekierę, drobne art. przemysłowe i wyposażenie. Ponadto zapłacono za media 
dostarczane do obiektu, usługi Transportowe mebli i sprzętu AGD, przegląd gaśnic, 
dzierżawę kontenera na odpady, usługi montażu mebli kuchennych, przegląd 
kominiarski oraz zapłatę za usługę budowlaną polegającą na wykonan iu 
odwodnienia świetlicy. 

4. Poszerzenie oferty miejscowego placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe; W 
ramach zadania zakupiono nowe urządzenie zabawowe. 

 
Gołkowice 1. Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Gołkowice (m.in. zakup kamienia, 

prace ziemne itp.); zakupiono kamień w celu utrzymania dróg gminnych. 
2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 

sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono paliwo w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie. 

3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); zakupiono produkty spożywcze w celu organizacji imprez 
kulturalnych na potrzeby sołectwa. 

4. Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych  dla mieszkańców w 
sołectwie  Gołkowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania obiektu 
rekreacyjnego (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, przeglądów, materiałów 
budowlanych itp.); w ramach realizacji zadania zapłacono za media dostarczane do 
obiektu rekreacyjnego. 

5. Poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę chodnika z 
kostki brukowej; Wykonano chodnik do terenu rekreacyjnego w miejscowości. 

 
Gosław 1. Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Gosław (m.in. zakup kamienia, 

prace ziemne itp.); w ramach realizacji zadania zakupiono kamień w celu uzupełnia 
naprawy dróg gminnych. 

2. Poprawa wizerunku oraz komunikacji wsi Gosław poprzez zakup tabliczek z 
numerami domostw; Zakupiono tabliczki kierunkowe w celu ułatwienia komunikacji 
w sołectwie. 

3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 
sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono paliwo oraz zlecono usługę utrzymania terenów zielonych w sołectwie. 

4. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); w ramach realizacji zadania zakupiono produkty spożywcze. 

5. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Gosław poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania 
(m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, woda, opału, środków czystości, 
przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); zapłacono za 
media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej. 

6. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Gosławiu poprzez wykonanie 
remontu i adaptacji nieużytkowanego pomieszczenia na pomieszczenie gospodarczo-
świetlicowe (etap II); Zapłacono za roboty budowlane w związku z realizacją zadnia. 

 
Jaśkowice 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 

sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zapłacono za paliwo oraz części do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych. 

2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); W ramach zadania zakupiono prod. Spożywcze i przemysłowe w 
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związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi. 
3. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 

wiejskiej w sołectwie  Jaśkowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania 
(m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, 
przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); zapłacono za 
media dostarczane do obiektu, opłatę za dzierżawę kontenera, przegląd gaśnic oraz 
drobne materiały budowlane i wyposażenie. 

4. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach poprzez 
wykonanie utwardzenia kostką dojścia do obiektu; zapłacono za wykonanie 
utwardzenia kostką brukową do obiektu świetlicy wiejskiej. 

5. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach poprzez 
wykonanie remontu; w ramach realizacji zadania zapłacono za prace remontowe w 
obiekcie. 

 
Jakubowice 1. Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Jakubowice (m.in. zakup 

kamienia, prace ziemne itp.); w ramach zadania zakupiono kamień w celu naprawy 
dróg gminnych. 

2. Remont remizy OSP poprzez wymianę drzwi wejściowych oraz prac towarzyszących              
w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach;                
w ramach realizacji zadania wykonano remont w remizie OSP. 

3. Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup lampy solarnej; 
Zakupiono słup oświetleniowy oraz lampę solarną. 

4. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); zakupiono produkty spożywcze, przemysłowe oraz animacyjne. 

5. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie  Jaśkowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania 
(m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, 
przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); w ramach zadania 
zakupiono drobne wyposażenie, materiały budowlane, obrusy i firanki, ławkę, sprzęt 
AGD, tablice ogłoszeń. Ponadto zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy 
wiejskiej, serwis gaśnic, przegląd kominiarski oraz palce remontowe – malowanie. 

 
Janówka 1. Poprawa przejezdności drogi gminnej w sołectwie Janówka poprzez dofinansowanie 

budowy drogi asfaltowej działki nr  263 ark. m. 1 i 114/1 ark. m. 1; wykonano 
budowę drogi w miejscowości. 

2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 
sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, 
itp.);Zakupiono paliwo do kosiarki oraz części. 

3. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Janówka poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania 
(m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, 
przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); zakupiono kubły 
na śmieci, drobne wyposażenie świetlicy, pompę c.o wraz z osprzętem, materiały 
budowlane. Ponadto zapłacono za media dostarczane do budynku, wykonano 
przeglądy gaśnic i kominiarski. 
 

 
Kochłowice 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni  i terenów zielonych w 

sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zapłacono za paliwo i materiały eksploatacyjne a także za usługę koszenia terenów 
zielonych w sołectwie. 

2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.);w ramach realizacji zadania zakupiono produkty spożywcze i 
przemysłowe w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi. 

3. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Kochłowice poprzez finansowanie bieżących kosztów 
utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków 
czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); W 
ramach realizacji zakupiono stoły i talerze stanowiących wyposażenie świetlicy 
wiejskiej oraz zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej. 

4. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Kochłowicach poprzez 
wykonanie izolacji fundamentu obiektu i elewacji; w ramach realizacji zadania 
zapłacono za prace budowlane związane ze wzmocnieniem fundamentów obiektu, 
nadzór nad inwestycją oraz zapłacono za materiały budowlane. 
 

 
Kostów 1. Zakup materiałów budowalnych związanych z rozpoczętym procesem budowlanym 

Strażnicy w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kostowie; w ramach realizacji zadania zakupiono materiały budowlane związane z 
prowadzoną inwestycją. 

2. Zakup wyposażenie w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży 
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Pożarnej w Kostowie – dresy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej; zakupiono 
ubrania dla miejscowej OSP. 

3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 
sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono kose spalinową oraz materiały eksploatacyjne w celu utrzymania terenów 
zielonych w sołectwie. 

4. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców; w ramach realizacji zadania zakupiono art. 
przemysłowe i spożywcze w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi  

5. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Kostów; w ramach realizacji zadania zakupiono materiały 
budowalne, sprzęt AGD, pojemnik na odpady, klimatyzację oraz opał. Ponadto 
zapłacono za media dostarczane do obiektu, montaż klimatyzacji, przeglądy 
kominiarski i gaśnic oraz za wymianę licznika wody. 

6. Zwiększenie bezpieczeństwa na obiektach gminnych poprzez zakup i montaż alarmu 
i monitoringu obejmującego teren świetlicy wiejskiej w Kostowie; zapłacono za 
montaż monitoringu w obiekcie. 

 
Miechowa 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 

sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne a także wykonano serwis sprzętu i 
zlecono usługę utrzymania terenów zielonych. 

2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); zakupiono art. spożywcze oraz przemysłowe w związku z 
organizowanymi imprezami kulturalnymi w sołectwie. 

3. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Miechowa poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania 
(m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, 
przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); w ramach 
realizacji zadania zapłacono za media dostarczane do obiektu, przegląd kominiarski i 
przegląd gaśnic, media dostarczane do obiektu świetlicy oraz za nadzór nad 
prowadzonymi pracami przy obiekcie. 

4. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowa 
poprzez wykonanie remontu obiektu - zakup dachówki ceramicznej i pozostałych 
materiałów; wykonano schody metalowe na strych obiektu. 

5. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Miechowej (m.in. zakup materiałów 
budowlanych, usług remontowych); zakupiono dachówkę. 

 
 
 

Nasale 1. Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Nasale;  zakupiono kamień w celu 
naprawy dróg gminnych w sołectwie. 

2. Zakup wyposażenie p.poż w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nasalach;  w ramach zadania zakupiono materiały budowlane 
przeznaczone na prowadzoną inwestycje związaną z dobudową remizy. 

3. Zwiększenie oferty dydaktycznej przedszkola w Nasalach poprzez zakup niezbędnego 
wyposażenia; zakupiono urządzenie zabawowe zwiększającą ofertę dydaktyczną 
przedszkola. 

4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni  i terenów zielonych w 
sołectwie; zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne; w ramach zadnia 
zakupiono paliwo, deski, części do kosiarki a także zlecono jej serwis. 

5. Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup i montaż jednej lampy 
solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Nasale; zakupiono 3 lampy solarne w celu 
poprawy bezpieczeństwa drogowego w sołectwie. 

6. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców; zakupiono produkty spożywcze i przemysłowe 
wykorzystane podczas imprez kulturalnych w sołectwie. 

7. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Nasale; w ramach realizacji zadania zakupiono drobne 
materiały budowlane, wyposażenie świetlicy oraz sprzęt AGD. Ponadto zapłacono za 
media dostarczane do obiektu świetlicy a także zapłacono za przegląd kominiarski i 
gaśnic. 

8. Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów dla koła 
gospodyń wiejskich; zakupiono stroje reprezentacyjne dla KGW. 

9. Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych dla mieszkańców w sołectwie Nasale;  w 
ramach zadania zapłacono za usługę stolarską w obiekcie szatni oraz zapłacono za 
media. 

 
Paruszowice 1. Zakup materiałów budowalnych w związku z prowadzoną budową remizy OSP w celu 

polepszenia gotowości bojowej miejscowej OSP; zakupiono materiały budowlane. 
2. Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania estetyki wsi 

Paruszowice; w ramach zadania zakupiono kosiarkę samobieżną, paliwo, części do 
kosy. 

3. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Paruszowice poprzez finansowanie bieżących kosztów 
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utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, woda, opału, środków 
czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); 
zakupiono wyposażenie świetlicy (sztućce, szklanki, talerze itp.). Ponadto zapłacono 
za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, abonament RTV, przegląd 
kominiarski i przegląd gaśnic. 

4. Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych dla mieszkańców w sołectwie 
Paruszowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania obiektu szatni 
sportowej (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, 
przeglądów, materiałów budowlanych itp.); zapłacono za media dostarczane do 
obiektu świetlicy wiejskiej. 

 
Pogorzałka 1. Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Pogorzałka (m.in. zakup 

kamienia, prace ziemne itp.); zakupiono kamień w celu naprawy dróg gminnych w 
sołectwie.  

2. Zakup wyposażenie p.poż w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nasalach; zakupiono wyposażenie p.poż dla OSP Nasale. 

3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni  i terenów zielonych w 
sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono wykaszarkę w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie. 

4. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Pogorzałka poprzez finansowanie bieżących kosztów 
utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków 
czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); 
zakupiono drobne materiały budowlane oraz wyposażenie. Ponadto zapłacono za 
media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej , zapłatę za drobną usługę związaną 
z przebudową studzienki burzowej przy świetlicy. 

5. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Pogorzałka poprzez 
wykonanie remontu; zakupiono materiały budowalne i zapłacono za usługę 
remontową w związku z prowadzoną inwestycją remontu kuchni. 

 
Polanowice 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 

sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zapłacono za paliwo, serwis i części do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych 
w sołectwie. 

2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); zapłacono za produkty spożywcze przeznaczone do organizacji 
imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa. 

3. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Polanowicach poprzez finansowanie bieżących kosztów 
utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, woda, opału, środków 
czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); 
zapłacono za opał, materiały budowlane a także za media dostarczane do obiektu 
świetlicy wiejskiej, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic i kominiarski. 

4. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Polanowicach poprzez 
wykonanie remontu dachu; zakupiono dachówkę. 

 
Proślice 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni  i terenów zielonych w 

sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono paliwo oraz zlecono usługę utrzymania terenów zielonych w sołectwie. 

2. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Proślice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania 
(m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, woda, opału, środków czystości, 
przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); w ramach 
realizacji zadania zapłacono za wywóz odpadów z obiektu, przegląd kominiarski oraz 
za nadzór nad prowadzoną inwestycją. Ponadto zapłacono za media dostarczane do 
obiektu świetlicy wiejskiej 

3. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej  w Proślicach poprzez 
wykonanie remontu obiektu (zakup materiałów budowlanych, usług remontowych);  
zapłacono za materiały budowalne oraz prace remontowe w obiekcie. 

4. Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych dla mieszkańców w sołectwie Proślice 
poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania obiektu szatni sportowej (m.in. 
poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, 
materiałów budowlanych itp.); zapłacono za media dostarczane do obiektu szatni 
sportowej. 

 
Pszczonki 1. Zwiększenie oferty dydaktycznej przedszkola w Nasalach poprzez zakup niezbędnego 

wyposażenia; zakupiono urządzenie zabawowe. 
2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 

sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono paliwo w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie. 

3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); zakupiono produkty spożywcze i przemysłowe wykorzystane 
podczas organizowanych imprez kulturalnych w sołectwie. 

4. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
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wiejskiej w sołectwie Pszczonki poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania 
(m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, woda, opału, środków czystości, 
przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); zapłacono za 
media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej oraz za dzierżawę kontenera i 
wykonanie przeglądu kominiarskiego. 

5. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Pszczonkach poprzez 
dokończenie budowy sanitariatów etap II; zapłacono za materiały budowlane, usługę 
budowlaną oraz usługę za nadzór nad prowadzonymi pracami.  

 
Roszkowice 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 

sołectwie; w ramach zadania zakupiono paliwo, dmuchawę do liści, drewno do 
naprawy ławek, materiały eksploatacyjne oraz wykonano regenerację rozrusznika w 
kosiarce. 

2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); zakupiono produkty spożywcze i przemysłowe przeznaczone do 
organizacji imprez kulturalnych w sołectwie. 

3. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Roszkowice; zakupiono drobne wyposażenia świetlicy wiejskiej, 
materiały budowlane. Ponadto zapłacono za przegląd kominiarski, media, abonament 
RTV. 

4. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Roszkowicach poprzez 
wykonanie remontu obiektu (zakup materiałów budowlanych, usług remontowych); 
zapłacono za materiału budowlane, stal, usługę transportową, nadzór nad 
inwestycją. 

5. Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych dla mieszkańców w sołectwie 
Roszkowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania obiektu szatni 
sportowej;  zapłacono za media dostarczane do obiektu szatni sportowej. 

6. Zakup opon do samochodu pożarniczego OSP; zakupiono felgi do samochodu 

Sarnów 1. Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie  Sarnów (m.in. zakup kamienia, 
prace ziemne itp.); zakupiono kamień w celu naprawy dróg gminnych w sołectwie. 

2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni  i terenów zielonych w 
sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono paliwo w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie. 

3. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); zakupiono produkty spożywcze przeznaczone na organizacje 
imprez kulturalnych w sołectwie. 

4. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie  Sarnów poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania 
(m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, 
przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); zakupiono 
produkty przemysłowe, zapłacono za media dostarczane do obiektu oraz za przegląd 
kominiarski. 

5. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Sarnowie poprzez wykonanie 
remontu dachu (etap II); zakupiono dachówkę i zapłacono za usługę dekarską. 

 
Sierosławice 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 

sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono paliwo, materiały eksploatacyjne, wykonano serwis kosiarki a także 
zlecono prace związane z utrzymaniem terenów zielonych – usługa bijakiem oraz 
wycinką gałęzi przy drogach gminnych. 

2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); w ramach realizacji zadania zakupiono produkty spożywcze i 
przemysłowe przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w sołectwie. 

3. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
wiejskiej w sołectwie Sierosławice poprzez finansowanie bieżących kosztów 
utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków 
czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); 
zakupiono drobne materiały budowlane. Ponadto zapłacono za media dostarczane do 
świetlicy wiejskiej oraz wykonano przegląd gaśnic i kominiarski. 

 
Wojsławice 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w 

sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.); 
zakupiono paliwo, kosiarkę spalinową, materiały budowlane. Ponadto zlecono usługi 
wykaszania terenów zielonych i remontowych w sołectwie. 

2. Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, 
spożywczych itp.); w ramach zadania zakupiono produkty spożywcze w związku z 
organizowanymi imprezami kulturalnymi w sołectwie. 

3. Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 
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wiejskiej w sołectwie  Wojsławice  poprzez finansowanie bieżących kosztów 
utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków 
czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); 
zakupiono drobne materiały budowlane, wykonano przegląd gaśnic oraz zlecono 
drobną usługę budowlana. 

4. Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Wojsławicach poprzez 
wykonanie nowej instalacji elektrycznej; w ramach zadania wykonano nową 
instalację elektryczną w obiekcie. 

5. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenu rekreacyjnego poprzez zakup i 
montaż ogrodzenia terenu; zakupiono materiały budowlane w celu odnowienia 
ogrodzenia. 

6. Poszerzenie oferty miejscowego placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe; 
zakupiono materiały budowlane w celu odnowienia urządzeń zabawowych. 
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Załącznik Nr 4 do Załącznika 

Plan i wykonanie przedsięwzięć wykazanych w WPF (programy, projekty lub zadania 
inne niż wymienione w pkt 1.1.2) na dzień 31.12.2021 roku w zakresie wydatków 

majątkowych 

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na 31.12.2021 roku 
 

 Dzia
ł 

 Rozdzia
ł Nazwa zadania 

Plan 
wydatków  

w zł 

Wykonanie 
w zł 

% 
Wykonan

ia 
600  Transport i łączność 100 000,00 6 900,00 6,90 

 60016 

Budowa drogi dojazdowej i uzbrojenie 
terenów przy Byczyńskiej Strefie Rozwoju 
Gospodarczego 100 000,00 6 900,00 

 
6,90 

754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 89 300,00 88 093,00 98,65 

 75412 Budowa strażnicy w Kostowie 49 300,00 48 093,00 97,55 

 75412 Budowa remizy strażackiej dla OSP 
Paruszowice 40 000,00 40 000,00 100,00 

900  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 000,00 23 050,00 96,04 

 90001 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączeniami w Jaśkowicach i 
Gołkowicach 24 000,00 23 050,00 96,04 

921  Kultura i dziedzictwa narodowego 20 000,00 2 080,55 10,40 

 92120 
Renowacja zabytkowych obiektów miasta 
Byczyna 20 000,00 2 080,55 10,40 

      
  RAZEM  233 300,00 120 123,55  51, 49 
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Załącznik Nr 5 do Załącznika 

Zadania inwestycyjne realizowane w roku budżetowym na 31.12.2021r. 

 

 Dział  Rozdział  Nazwa zadania 
Plan 

wydatków 
w zł 

Wykonanie 
w zł 

% 
wykonania 

600   Transport i łączność 370 776,50 237 437,59 64,04 

  60016 
Budowa drogi dojazdowej i uzbrojenia przy 
Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego 100 000,00 6 900,00 6,90 

  60016 Przebudowa mostu na rzece Pratwa-Chudoba 15 000,00 0,00 0,00 

  60017 
Budowa drogi gminnej w Janówce  ( w tym 
fundusz sołecki) 91 376,37 91 376,37 100,00 

  60017 
Przebudowa drogi wewnętrznej 
Biskupice          (w tym fundusz sołecki) 164 400,13 139 161,22 84,65 

700   Gospodarka mieszkaniowa 33 260,00 32 150,40 96,66 
  70005 Wykup gruntu w Sarnowie 7 000,00 5 890,40 84,15 
  70005 Zakup gruntów Biskupicach od KOWR 26 260,00 26 260,00 100,00 

710   Działalność usługowa 105 000,00 0,00 0,00 

  71004 
Opracowanie studium uwarunkowania 
zagospodarowania 70 000,00 0,00 0,00 

  71095 
Opracowanie strategi rozwoju gminy na lata 
2021-2030 35 000,00 0,00 0,00 

750   Administracja publiczna 20 000,00 16 815,89 84,08 
  75023 Komputeryzacja Gminy 20 000,00 16 815,89 84,08 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 176 300,00 163 093,00 92,51 

  75405 Dotacja dla Powiatowej Komendy Policji 5 000,00 5 000,00 100,00 

  75412 
Dotacja celowa lekki samochód PSP 
Kluczbork 10 000,00 10 000,00 100,00 

  75412 Dotacja celowa samochód OSP Jakubowice 20 000,00 20 000,00 100,00 
  75412 Budowa strażnicy OSP Kostów 49 300,00 48 093,00 97,55 
  75412 Budowa remizy OSP Paruszowice 40 000,00 40 000,00 100,00 
  75412 Budowa garażu OSP Nasale 40 000,00 40 000,00 100,00 
  75412 Zakup samochód pożarniczy OSP Wojsławice 12 000,00 0,00 0,00 

801   Oświata i wychowanie 217 892,00 204 196,00 93,71 

  80101 
Wymiana okien strona północna przy Zespole 
Szkół w Byczynie 30 409,00 30 409,00 100,00 

  80101 
Zakup Samochodu dla Zespołu Szkół w 
Byczynie 40 000,00 39 304,00 98,26 

  80101 
Budowa ogrodzenia wokół szkoły w 
Roszkowicach 15 000,00 15 000,00 100,00 

  80113 Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych 98 892,00 98 892,00 100,00 

  80115 
Zakup sprzętu do stacji kontroli pojazdów w 
Polanowicach 20 591,00 20 591,00 100,00 

  80148 
Zakup zmywarki do stołówki Przedszkola w 
Byczynie 13 000,00 0,00 0,00 

852   Pomoc społeczna 35 000,00 33 992,12 97,12 
  85219 Przebudowa budynku OPS w Byczynie 35 000,00 33 992,12 97,12 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1 967 056,70 1 845 178,83 93,80 

    Budowa polderu w Jaśkowicach 50 000,00 28 950,00 57,90 
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  90001 Budowa kanalizacji i oczyszczalni Dobiercice 50 000,00 39 759,75 79,52 

  90001 
Budowa kanalizacji sanitarnej Jaśkowice – 
Gołkowice 24 000,00 23 050,00 96,04 

  90001 
Odprowadzenia wód opadowych – droga 
Jaśkowice 80 000,00 0,00 0,00 

  90001 
Modernizacja przepompowni ścieków 
Polanowice – Biskupice 156 000,00 155 994,75 100,00 

  90001 
Uregulowanie gospodarki ściekowej 
Biskupice – Polanowice 1 431 200,00 1 423 398,45 99,45 

  90001 
Dotacje dla mieszkańców na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 175 500,00 173 669,18 98,96 

  90015 
Wymiana lamp oświetleniowych w centrum 
miasta Byczyny 356,70 356,70 100,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 696 484,26 567 748,65 81,52 
  92109 Remont dachu świetlica Sarnów 36 000,00 36 000,00 100,00 
  92109 Remont dachu świetlica Polanowice 20 000,00 19 186,18 95,93 

  92109 

Budowa krypt na pochówek szczątków 
ludzkich eksplorowanych w badaniach 
archeologicznych w latach 2009-2014 110 000,00 5 190,00 4,72 

  92120 Naprawa i montaż iglicy na budynku Ratusza 52 000,00 51 170,00 98,40 

  92120 
Renowacja zabytkowego obwarowania miasta 
Byczyna 458 484,26 454 121,92 99,05 

  92120 
Renowacja zabytkowych obiektów miasta – 
murów odcinek B z wieżą 20 000,00 2 080,55 10,40 

926   Kultura fizyczna 12 357,50 12 350,01 99,94 

  92601 
Budowa chodnika do wiaty biesiadnej  w 
Gołkowicach  (fundusz sołecki) 12 357,50 12 350,01 99,94 

    Razem 3 634 126,96 3 112 962,49 85,66 
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Załącznik Nr 6 do Załącznika 

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 
i innych źródeł zagranicznych na dzień 31.12.2021 roku 

Dział Rozdział Nazwa zadania  
Plan 

wydatków 
w zł 

Wykonanie 
w zł  

% 
Wykonani

a 

710  Działalność Usługowa 20 000,00 20 000,00 100,00 

 71004 
„Wspólna przestrzeń”grant z Fundacji 
Sendzimira 20 000,00 20 000,00 100,00 

  RAZEM 20 000,00 20 000,00  100,00 
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Załącznik Nr 7 do Załącznika 

Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet na 31.12.2021 roku w zł 

Nr i data 
uchwały 

lub 
zarządzenia 

Dotacje  na 
zadania 
zlecone  

Dotacje na  
zadania  
własne 

Dotacje 
na 

zadania 
bieżące 
„unijne” 

Dotacje na 
zadania 

majątkowe 
„unijne” 

Dotacje 
i 

dofinansowa
- 

nia do 
inwestycji 
krajowe 

 

Subwencje 
 

Środki z 
funduszu 

przeciwdzi
ałania 
COVID 

Ponad 
planowe 
dochody 

RAZEM 
Dochody Przychody Rozchody Wydatki 

XXXV/246/21 
13.01.2021r. 

 
    238 537,89    238 537,89 20 0000,00  258 537,89 

XXXVI/266/21 
27.01.2021r.          0,00 210 088,57  210 088,57 

17/2021  
28.01.2021r. 

761,09 
        761,09   761,09 

XXXVII/270/21  
24.02.2021r.   4 000,00      4 000,00 187 531,00  191 531,00 

XXXVIII/273/2
1 24.03.2021r. 

 
 5 400,00    - 108 860,00   -103 460,00 544 120,00  440 660,00 

49/2021 
31.03.2021r. 12 795,00 37 831,00       50 626,00   50 626,00 

51/2021 
12.04.2021r. 338,41 24 775,00       25 113,41    25 113,41 

XXXIX/289/21 
28.04.2021  5 214,00       5 214,00 7 522 000,00 7 500 000,00 27 214,00 

62/2021          
29.04.202r. 712 657,54         712 657,54 

   712 657,54 

XL/295/21 
27.05.2021r. 26 299,92 786 079,54  439 059,00 261 462,11   25 661,00 1 538 561,57   1 538 561,57 

78/2021 
31.05.2021r. 640,38 14 400,00       15 040,38   15 040,38 

XLI/301/21 
29.06.202r.  8 172,00   42 587,41   39 700,00 90 459,41   90 459,41 

89/2021  
30.06.2021r. - 219 573,03        - 219 573,03   - 219 573,03 

101/2021 
28.07.2021r. 94 730,28 - 23 000,00       71 730,28   71 730,28 

XLII/30/21 
05.08.2021r.     115 500,00    115 500,00   115 500,00 

XLIII/314/21 
30.08.2021r.        44 920,00 44 920,00 444 613,69  489 533,69 

119/2021 
31.08.2021r.  4 888,00       4 888,00   4 888,00 

XLIV/318/21 
29.09.2021r.      11 340,00 17 372,00  28 712,00 130 000,00  158 712,00 

132/2021 
30.09.2021r. 746 710,07 -1 441,00       745 269,07   745 269,07 

136/2021 486 967,13 9 000,00       495 967,13   495 967,13 
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11.10.2021r. 
XLV/324/21 
27.10.2021r  35 641,00     39 575,00 -36 551,00 38 665,00   38 665,00 

144/2021  
29.10.2021r. 139 016,00 44 200,00       183 216,00   183 216,00 

152/2021 
17.11.2021r. -102 374,13        - 102 374,13   -102 374,13 

XLVI/328/21 
24.11.2021r.     -119 190,04 1 031 397,00 3 000,00 -739 397,00 175 809,96   175 809,96 

163/2021 
30.11.2021r.  -35 432,00       -35 432,00   -35 432,00 

XLVII/329/21 
10.12.2021r.   20 068,54    15 000,00 198 000,00 47 897,66 280 966,20   280 966,20 

XLVIII/339/21 
28.12.2021r.       100,00 -224 600,00 -224 500,00               -

224 500,00 
186/2021 

31.12.2021r.  12 495,00       12 495,00    12 495,00 

Razem 1 898 968,66 948 291,08 4 000,00 439 059,00 538 897,37 948 877,00 258 047,00 -842 369,34 4 193 770,77 9 058 353,26 7 500 000,00 5 752 124,03 
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Objaśnienia do zestawienia Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza 
zmieniających budżet do 31.12.2021 roku 

 
Budżet gminy w trakcie roku 2021 roku był zmieniany wielokrotnie, zarówno Uchwałami 
Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza. 
 
Zwiększenie  budżetu po stronie dochodów o kwotę 4 193 770,77 zł  
wynika z następujących zmian w budżecie ( załącznik nr 6 ) 
 
● Zwiększenia dotacji i dofinansowań  2 847 259,74 zł 
w tym:  
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę   1 898 968,66 zł  w tym: 
- dotacji z przeznaczeniem na wypłatę rolnikom podatku  akcyzowego zawartego w cenie 
paliwa –1 193 030,04 zł; 
- dotacji na zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników –  
78 053,18 zł; 
-  dotacji  na refundację zakupu wyposażenia do lokalu mieszkalnego Repatrianta – 
26 299,92 zł; 
- dotacji na Narodowy Spis Powszechny Ludności -25 016,00 zł; 
- dotacji na zadania realizowane przez OPS – 559 069,52 zł 
- dotacji z administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich- 17 000,00 zł; 
- dotacji w zakresie Obrony Cywilnej – 500,00 zł; 
 
- zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę  948 291,08 w tym : 
- dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów  
o charakterze socjalnym – 52 401,00  zł 
- dotacji na Program MALUCH plus – 46 800,00 zł 
- dotacji na realizację  zadań  w zakresie wychowania przedszkolnego – 8 158,00 zł 
- dotacji na remont ulicy Klonowej – 736 079,54 zł 
- dotacja w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 50 000,00 zł  
- środków z WFOŚIGW w Opolu na projekt „Czysta dolina Stobrawy” – 35 661,00 zł 
- zmniejszenia dotacji na realizację zadań OPS-u-65 518,00 zł 
- dotacji z MEN na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach zadania 
„Poznaj Polskę”-35 641,00 zł; 
- dotacji z Rządowego programu ‘Aktywa tablica”-28 000,00 zł;  
- w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego-
20 068,54 zł;  
 

 
- zwiększenia dotacji na zadania bieżące unijne o kwotę   4 000,00 zł w tym: 
- zwiększenia na projekcie „ Wspólna przestrzeń-partycypacyjne planowanie przestrzenne w 
gminach” w związku z otrzymaniem grantu z Fundacji Sendzimira w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój– 4 000,00 zł 
 
-zwiększenia dotacji na zadania majątkowe unijne o kwotę 439 059,00 w tym: 
- zwiększenia na projekcie „Remont kaplicy Św. Jadwigi w Byczynie”- zwrot wydatków 
poniesionych w 2020r. – 439 059,00 zł; 
 
- zwiększenia dotacji i dofinansowań do inwestycji krajowych o kwotę 538 897,37 zł w tym: 
- zwiększenia na zadaniu pn.”Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biskupice” -
42 587,41 zł dofinansowania ze środków funduszy remontowych Wspólnot Mieszkaniowych; 
- zwiększenia na zadaniu pn.” Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w 
Dobiercicach” -50 000,00 zł + 115 500,00 z  Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych; 
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- zwiększenia na zadaniu pn.” Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna” w 
ramach programu Ochrona zabytków ze środków Ministerstwa Kultury, dziedzictwa 
Narodowego i Sportu – 280 809,96 zł i ze środków Opolskiego konserwatora zabytków -
50 000,00 zł. 
 
 

   Zwiększenia subwencji z budżetu państwa  948 877,00 zł 
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – 82 520,00 zł 
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin-1 031 397,00 zł 
 

  Zwiększenia środków z funduszu przeciwdziałania COVID 258 047,00 zł 
- na organizację transportu do punktu szczepień – 35 961,00 zł                    
- na realizację zadania „Wspieraj Seniora” -24 086,00 zł 
- na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”- 198 000,00 zł 
 
 

   Zmniejszenia ponadplanowych dochodów w  kwocie 848 206,14 zł                        
 

  Zwiększenia przychodów o kwotę 9 085 353,26 zł 
  przychody z tzw .wolnych środków – 8 880 208,57 zł 
  ze szczególnych zasad wykonywania budżetu -178 144,69 zł 
 

  Zwiększenia rozchodów o kwotę 7 500 000,00 zł 
 

  Zwiększono wydatki budżetowe  5 752 124,03 zł        
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INFORMACJA  O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY   
W BYCZYNIE  ZA 2021 ROK. 
 
 
Ośrodek Kultury w Byczynie jest instytucją kultury działającą na terenie miasta i gminy 
Byczyna. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji  i upowszechniania kultury, 
czytelnictwa, sportu i rekreacji. 
Swoje zadania wykonuje w szczególności poprzez organizowanie zajęć dla dzieci  
i młodzieży w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji  oraz imprez kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych. 
Uzyskane przychody w 2021r wyniosły 768.368,11 zł w tym kwotę 753.400,00 zł. stanowiła 
dotacja podmiotowa z budżetu gminy z podziałem  na działalność biblioteki 60.000,00 zł. i 
na działalność Ośrodka Kultury  693.600,00 zł. Ponadto ze środków zewnętrznych w 2021 
roku otrzymano środki z Biblioteki Narodowej  1.500,00 zł. na zakup książek do biblioteki z 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa . Przychody ze sprzedaży usług wynoszą 
11.013,11 zł. są to m.in. wpływy z siłowni, aerobiku, prowadzenia zajęć odpłatnych, 
wynajmów pomieszczeń. Pozostałe przychody stanowią kwotę 2.255,00 zł w tym darowizny 
na dożynki gminne 2.200,00zł. 
 
Biblioteka 
Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa na działalność biblioteki wyniosła 
60.000,00 zł. Uzyskane dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek            
w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”  - 1.500,00 zł. 
Koszty związane z  prowadzeniem biblioteki w 2021 roku wyniosły 65.357,46, zł.  
a wydatki w tym zakresie to 63.244,96 zł. w tym wydatki pokryte dotacją podmiotową  
z budżetu Gminy Byczyna otrzymaną w 2021r. to 60.000,00zł.  Koszty związane  
z zatrudnieniem w bibliotece w roku 2021 wyniosły 37.648,11 zł. - w tym koszty 
wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.  
 
Ośrodek Kultury  
Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność  Ośrodka Kultury 
wyniosła 693.600,00 zł., przychody własne 13.268,11 zł.   
Poniesione koszty w Ośrodku Kultury w 2021r. stanowią kwotę  763.663,49 zł, a  wydatki w 
tym zakresie stanowią kwotę 718.442,51 zł.  
Koszty związane z zatrudnieniem pracowników to  537.317,48 zł.- w tym koszty 
wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
Koszty ogólne - administracji wyniosły 78.080,92 zł. są to głównie wydatki związane        z 
utrzymaniem i eksploatacją obiektu Ośrodka Kultury , koszty eksploatacji samochodu 
służbowego, wyjazdów służbowych, koszty  biurowe, prasy oraz koszty ubezpieczenia 
majątku i innych obowiązkowych opłat (podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe.  
Koszty działalności kulturalnej to kwota  34.991,52 zł. są to głównie koszty prowadzenia kół 
zainteresowań:  plastyczne, taneczne, rękodzieła, orkiestry dętej,  oraz koszty związane  z 
utrzymaniem i eksploatacją sprzętu nagłaśniającego.Koszty działalności związanej ze 
sportem wyniosły w 2021 roku  68.046,75 zł.W tym m.in. na bieżące utrzymanie stadionu 
poniesiono koszty w  kwocie 16.084,19zł. są to głównie koszty energii elektrycznej, wody i 
utrzymania płyty boiska i całego terenu stadionu. Ponadto w 2020 r. wykonano remont 
ogrodzenia boiska na stadionie-22.676,33,00 zł  
Koszty związane z funkcjonowaniem i  utrzymaniem basenu/siłowni 14.544,56zł.- są to 
koszty utrzymania obiektu i działalności siłowni, zajęć karate. W roku 2021r. w związku  
z sytuacja epidemiologiczną rok 2021 był kolejnym rokiem w którym nie uruchomiono 
basenu kąpielowego w sezonie letnim co  odzwierciedla się w wysokości kosztów w tym 
zakresie działalności. W 2021r. wykonany został remont pieca CO w budynku basenu/siłowni 
za kwotę 6.027 zł. oraz wykonano prace remontowe w budynku – wymiana drzwi, 
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umywalek, częściowo wykładziny, odnowienie ścian. W zakresie działalności sportowej 
sklasyfikowano również koszty funkcjonowania boiska „Orlik” – 11.275,89 zł.   z czego  
5,950,00  zł to wynagrodzenia animatora sportu prowadzącego zajęcia sportowe, a 
pozostała kwota to głównie koszty energii elektrycznej, obowiązkowej konserwacji boiska. 
Koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych w parku miejskim 1.927,97zł oraz 
koszty trenera piłki nożnej 8.254,00z. W 2021 roku Ośrodek Kultury w Byczynie był 
organizatorem bądź współorganizatorem  imprez na które ogółem wydatkowano kwotę 
23.167,82 zł. w tym m.in. Dzień Dziecka 1.580.95zł., WOŚP 636,12zł., koszty 
organizowanych wyjazdów dla dzieci na basen - 3.200,00zł. , dożynek Gminnych  10.618,73 
zł., obchody rocznicy wybuchu II- Wojny Światowej 1.952,26zł. 
Koszty związane z promocją Gminy w 2021r. wyniosły 8.273,50zł. 
W 2021 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2020r. przez Bibliotekę dotacji 
podmiotowej w kwocie 13.355,50 zł. - pozostałe koszty operacyjne. 
Zapasy 
Na 31.12.2021r. Ośrodek Kultury w Byczynie posiada środki obrotowe w postaci zakupionych 
do dalszej odsprzedaży artykułów promocyjnych na wartość 2.448,09zł. oraz stany 
magazynowe zakupionego i niezużytego węgla w kotłowniach w wartości 5.069,00 zł. 
Należności i zobowiązania 
Na dzień 31.12.2021r. w księgach rachunkowych nie widnieją  należności od odbiorców. 
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosi 34.328,65 zł. są to zobowiązania 
niewymagalne na dzień 31.12.2021r. w tym wobec ZUS 19.833,42zł., Urzędu Skarbowego 
3.482,00 zł., wobec dostawców 9.011,77zł. oraz pozostałe rozrachunki  2.001,46 zł. 
Wszystkie zobowiązania do dnia sporządzenia niniejszej informacji zostały opłacone w 
wymaganych terminach. 
Środki pieniężne 
Stan gotówki w kasie  na dzień 31.12.2021r. wynosi 2.069,54zł. , stan  środków  na 
rachunku  bankowym  na dzień 31.12.2021r. wynosi 932,13 zł. 
 
Przedstawione powyżej dane w zakresie stanu środków pieniężnych oraz należności          i 
zobowiązań na dzień 31.12.2021r. zgodne są  z danymi wykazanymi w kwartalnych 
sprawozdaniach Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  oraz  
Rb-Z o stanie zobowiązań za IV  kwartał 2021 . 
 
        Tabela przedstawiająca wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie  

na 31.12.2021r. 

Przychody   

Rodzaj przychodów 

Planowana 
wysokość na 
2021 r. 

Wykonanie 
na dzień 
31.12.2021r. 

Wskaźnik 
wykonania   
% 

Przychody ze sprzedaży usług 11 000,00 11 013,11 100,1 
Pozostałe przychody 2 200,00 2 255,00 102,5 
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 753 600,00 753 600,00 100,0 

w tym na działalność  biblioteki 60 000,00 60 000,00 100,0 
Dotacja BN 1 500,00 1 500,00 100,0 
Ogółem przychody 768 300,00 768 368,11 100,0 
Stan środków obrotowych na początek roku 36 821,00 36 821,35 xxx 
        

Ogółem 805 121,00 805 189,46 100,0 
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Koszty   

Rodzaj kosztów 

Planowana 
wysokość na 
2021 r. 

Wykonanie 
na dzień 
31.12.2021r. 

Wskaźnik 
wykonania   
% 

Wynagrodzenia i pochodne  562 000,00 559 912,93 99,6 
w tym biblioteka 36 550,00 36 547,79 100,0 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 15 052,00 15 050,45 100,0 

     w tym biblioteka 1 098,11 1 098,11 100,0 
Koszty administracji i ogólne 79 669,00 78 080,92 98,0 
Działalność biblioteki 27 800,00 27 711,56 99,7 
Działalność kulturalna 36 200,00 34 991,52 96,7 
Działalność sportowa 71 000,00 68 046,75 95,8 
Promocja 8 500,00 8 273,50 97,3 
Organizacja imprez 24 000,00 23 167,82 96,5 
Ogółem koszty 824 221,00 815 235,45 98,9 

w tym biblioteka 65 448,11 65 357,46 99,9 
zwrot dotacji za 2020r 13 900,00 13 785,50 99,2 

Stan środków obrotowych na  koniec 
roku/okresu rozl. -33 000,00 -23 809,89 xxx 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA 
GMINY BYCZYNA 

za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byczyna – marzec 2022 r. 
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Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna 
w zakresie majątku trwałego i finansowego 

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Byczyna 
za 2021 rok 

Nazwa mienia 

Stan na 
31.12.2020 roku 

w zł 
Zwiększenia  

w zł 
Zmniejszenia 

w zł 

Stan na 
31.12.2021 roku 

w zł 
 
Grunty 11 242 255,69 267 755,60 178 388,22 11 331 623,07 
Urząd Miejski 11 144 205,69 267 755,60 178 388,22 11 233 573,07 
Placówki oświatowe 56 883,00 0,00 0,00 56 883,00 
Ośrodek Pomocy Społecznej 22 217,00 0,00 0,00 22 217,00 
Centrum Integracji Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instytucje kultura 18 950,00 0,00 0,00 18 950,00 

Budynki 40 434 918,98 115 571,12 1 282 131,80 39 268 358,30 

Urząd Miejski 25 916 244,03 51 170,00 1 282 131,80 24 685 282,23 
Placówki oświatowe 12 553 963,24 30 409,00 0,00 12 584 372,24 
Ośrodek Pomocy Społecznej 144 135,00 33 992,12 0,00 178 127,12 
Centrum Integracji Społecznej 1 751 430,30 0,00 0,00 1 751 430,30 
Instytucje kultura 69 146,41 0,00 0,00 69 146,41 
Budowle 51 628 420,01 962 926,07 1 256 380,87 51 334 965,21 
Urząd Miejski 49 700 205,01 947 926,07 1 256 380,87 49 391 750,21 
Placówki oświatowe 393 137,63 15 000,00 0,00 408 137,63 
Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 
Centrum Integracji Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instytucje kultura 1 535 077,37 0,00 0,00 1 535 077,37 

Kotły i maszyny 
energetyczne 753 759,30 0,00 0,00 753 759,30 
Urząd Miejski 279 038,80 0,00 0,00 279 038,80 
Placówki oświatowe 151 277,42 0,00 0,00 151 277,42 
Ośrodek Pomocy Społecznej 12 915,00 0,00 0,00 12 915,00 
Centrum Integracji Społecznej 303 528,09 0,00 0,00 303 528,09 
Instytucje kultura 6 999,99 0,00 0,00 6 999,99 
Maszyny i urządzenia 607 101,53 40 760,40 26 920,21 620 941,72 
Urząd Miejski 255 369,99 1 075,47 17 421,21 239 024,25 
Placówki oświatowe 324 668,66 39 684,93 9 499,00 354 854,59 
Ośrodek Pomocy Społecznej 4 100,01 0,00 0,00 4 100,01 
Centrum Integracji Społecznej 19 335,87 0,00 0,00 19 335,87 
Instytucje kultura 3 627,00 0,00 0,00 3 627,00 

Maszyny urządzenia  
/branżowe,techni-czne 47 925,54 0,00 0,00 47 925,54 
Urząd Miejski 47 925,54 0,00 0,00 47 925,54 
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Placówki oświatowe       0,00 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 
Centrum Integracji Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instytucje kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 
Środki transportowe 2 892 015,91 420 987,00 20 362,50 3 292 640,41 
Urząd Miejski 2 506 755,75 381 683,00 500,00 2 887 938,75 
Placówki oświatowe 59 862,50 39 304,00 19 862,50 79 304,00 
Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 
Centrum Integracji Społecznej 299 897,66 0,00 0,00 299 897,66 
Instytucje kultura 25 500,00 0,00 0,00 25 500,00 

Narzędzia, ruchomości, 
wyposażenie 890 815,66 21 176,45 2 355,58 909 636,53 
Urząd Miejski 717 865,43 11 089,00 0,00 728 954,43 
Placówki oświatowe 7 177,99 0,00 0,00 7 177,99 
Ośrodek Pomocy Społecznej 125 462,28 10 087,45 2 355,58 133 194,15 
Centrum Integracji Społecznej 17 709,96 0,00 0,00 17 709,96 
Instytucje kultura 22 600,00 0,00 0,00 22 600,00 
Udziały 4 668 105,63 0,00 106,18 4 667 999,45 
Urząd Miejski 4 668 105,63 0,00 106,18 4 667 999,45 
          
OGÓŁEM 113 165 318,25 1 829 176,64 2 766 645,36 112 227 849,53 
 
Urząd Miejski w Byczynie 
 
Grunty : zwiększenia 

Decyzją Wojewody Opolskiego przekazano nieruchomość gruntową  na kwotę 252 643,25 zł. 
Nabycie na mocy umowy sprzedaży na rzecz Gminy Byczyna od osoby fizycznej na kwotę  5 
890,40 zł. Zwiększenie wartości księgowej o 9 221,95 zł w wyniku nabycia spadku. 

Grunty : zmniejszenia 

Zmniejszono wartość księgową gruntów o sprzedaż działek gruntowych na kwotę  178 
372,80 zł. Wywłaszczenie na rzecz Województwa Opolskiego w związku z prowadzoną 
inwestycją – 15,42 zł. 
 

Budynki : zwiększenia 

Zwiększenie wartości budynku Ratusza o naprawę i montaż – odbudowę iglicy na budynku 
Ratusza w Byczynie na kwotę 51 170,00 zł. 

 

Budynki: zmniejszenia 

Zmniejszenie wartości o kwotę 1 282 131,80 zł w wyniku sprzedaży lokalów 
mieszkaniowych. 
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Budowle : zwiększenia 

Wykonanie wpustów przy drodze Biskupice-Korea wraz z włączeniem do kanalizacji 
deszczowej drogi powiatowej w Kochłowicach-Biskupicach na kwotę 12 996,18 zł. 
Wykonanie podejść do kanalizacji deszczowej w celu odwodnieni nieruchomości wzdłuż drogi 
powiatowej Biskupicach i Kochłowicach – 14 972,64 zł. Zakup i montaż lamp solarnych w 
Byczynie oraz map do opracowania dokumentacji technicznej – 33 937,03 zł. Wymieniono 
słupy oświetleniowe wraz ze źródłami światła oraz zamontowano na ratuszu tablicę 
informacyjną z dofinansowania programu  - 86 825,70 zł. Wykonanie przebudowy drogi 
gminnej do świetlicy wiejskiej i boiska w Kostowie na kwotę 53 769,84 zł oraz wykonanie 
nakładki asfaltowej drogi gminnej przy pałacu w Kostowie  - 37 320,00 zł. Remont drogi 
wewnętrznej  w Kochłowice na kwotę 134 547,70 zł. Budowa drogi wewnętrznej gminnej o 
nawierzchni bitumicznej  - 101 965,35 zł. Wykonanie chodnika z kostki brukowej do terenu 
rekreacyjnego w m. Gołkowice – 12 350,01 zł . Zwiększenie wartości murów obronnych w 
wyniku robót budowlanych i prac konserwatorskich na kwotę 454 121,92 zł.  Zakup 
falownika do sterowania dmuchawami w miejskiej oczyszczalni ścieków – 5 119,70 zł. 
 

Budowle : zmniejszenia 

Zarządzeniem Burmistrza nr 93/2021 przekazano nieodpłatnie własności przydomowych 
oczyszczalni ścieków na rzecz uczestników projektu: ”Przydomowe oczyszczalnie ścieków na 
terenie Gminy Byczyna – Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa i Ciecierzyn na  kwotę 1 
256 380,87 zł. 
 

Maszyny i urządzenia : zwiększenia 

Zwiększenie wartości komputera na kwotę 1 075,47 zł w związku z przeprowadzoną 
inwentaryzacją składników majątkowych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów a  
otrzymanych od Ministerstwa Cyfryzacji.  
 

Maszyny i urządzenia: zmniejszenia 

Likwidacja monitorów 3 szt na kwotę  1 119,89 zł. Na podstawie Zarządzenie Burmistrza 
162/2021 przekazano nieodpłatnie 2 monitory dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Byczynie na kwotę 801,96 zł. Nieodpłatnie przekazano dla Publicznego Żłobka  
w Byczynie oraz dla Publicznego Przedszkola w Byczynie 10 komputerów stacjonarnych wraz 
z monitorami na kwotę – 15 499,36 zł. 
 

Środki transportowe : zwiększenie 

Zakup autobusu Mercus MB Sprinter do przewozu osób niepełnosprawnych – 329 820,50 zł. 
Na podstawie uchwały Zarządu OSP Jakubowice  3/2021 przekazano nieodpłatnie samochód 
specjalny Ford Transit na kwotę 32 000,00 zł. Samochód Renault Kango przekazany 
nieodpłatnie od Zespół Szkół w Byczynie na kwotę 19 862,50 zł. 
Środki transportowe : zmniejszenie 

Zarządzeniem Burmistrza nr 52/2021 przekazano nieodpłatnie na stan OSP Wojsławice 
samochód Żuk A15 na kwotę 500,00 zł. 
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Narzędzia, ruchomości wyposażenie : zwiększenia 
Zakupiono komplet 2 bramek do piłki nożnej z siatką przeznaczone na  Stadion Miejski im. 
Kazimierza Górskiego w Byczynie na kwotę 11 089,00 zł. 
 
Placówki oświatowe 
 
Budynki : zwiększenia 
Zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół w Byczynie o kwotę 30 409,00 zł w związku z 
wymianą stolarki okiennej.  
 
Budowle: zwiększenia 
Zwiększenie  o kwotę 15 000,00 zł w związku z remontem ogrodzenia wokół szkoły. 
 
Maszyny i urządzenia: zwiększenie 
Zwiększenie wartości o kwotę 1 503,93 zł w Przedszkolu Publicznym i o kwotę 3 587,00 zł w 
Żłobku w związku z otrzymanie od gminy komputerów i monitorów, oraz zwiększenie o 
kwotę 20 591,00 zł w Zespole Szkół  w Byczynie w związku z zakupem urządzeń na Stację 
kontroli Pojazdów w Polanowicach.  
 
Maszyny i urządzenia: zmniejszenie 
Zmniejszenie o kwotę 9 499,00 z w Zespole Szkół w Byczynie w związku ze zmianą miejsca 
użytkowania wyposażenia. 
 
Środki transportowe: zwiększenia 

Zwiększenie o kwotę 39 304,00 zł w Zespole Szkół w Byczynie w związku z zakupem 
samochodu Opel VIVARO. 
 
Środki transportowe: zmniejszenia 

Zmniejszenie o kwotę 19 862,50 zł w Zespole Szkół w Byczynie w związku z przekazaniem 
RENAULT KANGO do Urzędu Miejskiego w Byczynie. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
 
Budynki: zwiększenia 
Zwiększenie o kwotę 33 992,12 zł w związku z wymianą okien i modernizacją elewacji w 
budynku jednostki. 
 
Narzędzia ruchomości i wyposażenie: zwiększenie 
Zwiększenie o kwotę 10 087,45 zł w związku z zakupem UPS do serwera i mebli (m in. 
nadstawek do szafy, półki wiszącej, krzesła). 
 
Narzędzia ruchomości i wyposażenie: zmniejszenie 
Zmniejszenie o kwotę 2 355,58 zł, w związku z likwidacją komputera i krzeseł w skutek ich 
eksploatacji i zniszczenia. 
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Informacja o stanie mienia Gminy Byczyna obejmuje zbiór danych o majątku Gminy 

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.). Podczas sporządzania niniejszej informacji posiłkowano 
się również ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 z 
późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w 
sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).  

 
Niniejsze opracowanie przedstawia stan majątku Gminy Byczyna i zawiera dane 

dotyczące:  
1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,  
2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, 

ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach,  
3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie,  
4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r.,  
5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania,  
6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki 

samorządu terytorialnego.  
Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji 
księgowej. 

 
Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiono w formie opisowej, która 

zawiera najistotniejsze sprawy związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy, a także 
dane dotyczące powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy. 
 
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU MIENIA KOMUNALNEGO 
 
1. Grunty stanowiące własność Gminy Byczyna 
 
Mienie Gminy Byczyna i gminnych jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2021 r. 
zajmowało powierzchnię 649,2984 ha, co stanowiło łącznie 2348 działek, w tym: 
 

  1912 działek zlokalizowanych w obrębie obszaru wiejskiego, o łącznej powierzchni 
578,8957 ha,  

  436 działki znajdujących się w obrębie miasta Byczyna, o łącznej powierzchni 
70,4027 ha. 

Wśród gruntów stanowiących własność Gminy wyszczególnić można nieruchomości tworzące 
gminny zasób nieruchomości, na które składają się: 

  grunty sklasyfikowane jako drogi, użytki rolne, nieużytki, lasy oraz pozostałe grunty 
zabudowane i zurbanizowane, niebędące w użytkowaniu wieczystym, o powierzchni 
649,2984 ha, 

  nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w wieczystym 
użytkowaniu Gminy Byczyna, o powierzchni 0,0521 ha, 
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  nieruchomości, na których ustanowiono trwały zarząd zajmujące powierzchnię 
6,2613 ha, 

  nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie o łącznej powierzchni 62,5980 ha, 
  nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 4,3959 ha.  

 
Zestawienie powierzchni gruntów przedstawiono w tabeli poniżej: 

Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) 

Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości 649,2984  

w tym, m.in.: 

    - grunty gminne przekazane w trwały zarząd 6,2613  

    - grunty gminne oddane w dzierżawę i użyczenie  62,5980  

    - grunty gminne oddane w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców 0,9192  

    - grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Byczyna 0,0521  

Grunty gminne oddane w wieczyste użytkowanie: 4,3959  

Ogółem:  649,2984  

 
 Ewidencja nieruchomości stanowiących mienie Gminy prowadzona jest w systemie 
elektronicznym na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianych przez 
Starostwo Powiatowe w Kluczborku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  
i budynków. 
 Ewidencja gruntów i budynków obejmuje: oznaczenie nieruchomości, powierzchnię 
działki, powierzchnię zabudowy budynku, dokument potwierdzający tytuł prawny do 
nieruchomości. 
Sposób użytkowania mienia komunalnego z podziałem na obszar miasta Byczyna i obszar 
wiejski według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiono w tabeli poniżej: 
 

Rodzaj i oznaczenie użytku gruntowego Powierzchnia 
[ha] 

OBSZAR BYCZYNA - MIASTO 

Grunty rolne 21,9011 

w tym:  

- użytki rolne (R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr) 20,4053 

- nieużytki (N) 1,4958 

Grunty zabudowane i zurbanizowane (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr) 48,5016 

w tym, m.in.:  

- drogi (dr) 22,6110 

RAZEM: 69,3846 

Ilość działek:  444 

OBSZAR WIEJSKI 

Grunty rolne  202,6913 

w tym:  
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- użytki rolne (R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Wp, Lzr) 169,1821 

- nieużytki (N) 4,8534 

Grunty leśne (Ls) 28,6558 

Grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne, drogi i inne tereny 
komunikacyjne (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Ti) w tym 376,2044 

w tym, m.in.:  

- użytki kopalne (K) 0,1300 

- drogi (dr) 308,1403 

- inne tereny komunikacyjne (Ti)  0,0700 

 RAZEM: 578,8957 

 Ilość działek:  1912 

  
Obszar obejmujący obręb Byczyna – miasto stanowi ok. 11% całej powierzchni mienia 
komunalnego Gminy. Obszar wiejski liczy 22 obręby geodezyjne: Biskupice – 0004, Borek – 
0007, Ciecierzyn – 0013, Dobiercice – 0016, Gołkowice – 0020, Gosław – 0021, Jakubowice 
– 0024, Janówka – 0025, Jaśkowice – 0026, Kochłowice – 0028, Kostów – 0030, Miechowa – 
0045, Nasale – 0046, Paruszowice – 0048, Pogorzałka – 0023, Polanowice - 0049, Proślice – 
0050, Pszczonki – 0051, Roszkowice – 0052, Sarnów – 0054, Sierosławice – 0055 
i Wojsławice – 0068.   
 
 Największy areał na obszarze wiejskim zajmują nieruchomości gminne zlokalizowane 
we wsi Biskupice, który liczy 163 działki o łącznej powierzchni 85,9897 ha. Najmniej liczne 
własności gminne znajdują się w obrębach wsi Janówka (17 działek, pow. 3,3818 ha) i wsi 
Pogorzałka (15 działek, pow. 2,7437 ha).  
 
 Dominującą pozycję mienia komunalnego Gminy zajmują tereny komunikacyjne - 
drogi, których łączna powierzchnia wynosi 330,7513 ha, co stanowi aż 52 % ogólnej 
powierzchni majątku gminnego.  
 
 Lasy będące własnością Gminy Byczyna zlokalizowane są na obszarze wiejskim, 
głównie w obrębie wsi Biskupice, Borek, Gołkowice, Kochłowice, Paruszowice, Proślice  
i Sierosławice i zajmują powierzchnię 28,6558 ha (4% całej powierzchni mienia Gminy).  
  
2. Drogi 
  
 Stan dróg gminy Byczyna utrzymywał się na przestrzeni ostatnich lat na podobnym 
poziomie w stosunku do lat poprzednich z niewielką tendencją ich poprawy ze względu na 
rządowe wsparcie budowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zmienionego w 
2021 roku na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Dzięki wsparciu rządu od kilku lat udało się 
pozyskać fundusze zewnętrzne na realizację kilku zadań, których aplikacja o dofinansowanie 
kończyła się niepowodzeniem. W ten sposób zrealizowano m.in. remont ul. Kościuszki czy 
budowę drogi Kwiasowskiego i Lazara w Byczynie.  Środki rządowe pozwalają na wykonanie 
większych inwestycji przy jednoczesnym przeznaczeniu mniejszych środków Gminy Byczyna 
na remonty i przebudowy krótkich odcinków dróg gminnych. W taki sposób sukcesywnie, w 
miarę posiadanych środków finansowych realizowane są drogowe zadania bieżące i 
inwestycyjne. Mimo tego zapotrzebowanie na inwestycje drogowe na terenie gminy Byczyna 
jest nadal duże. 
 
W 2021 r. roku w zakresie drogownictwa wykonano: 
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  Remont ulicy Klonowej w Byczynie. 
Zadanie wykonano w II półroczu 2021 r. W wyniku realizacji zadania wyremontowano 
jezdnię na długości ok. 590 mb (ok. 3705,00 m2) oraz obustronnie chodniki na całej 
długości ulicy. Remont został dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na 2021 r. Koszty remontu wyniosły niespełna 1 250 000,00 zł. Dofinansowanie 
wyniosło 662 021,27 zł. 

  Budowę drogi gminnej w Janówce. 
Roboty budowlane budowy drogi wykonano na przełomie półrocza 2021 r. W wyniku 
realizacji inwestycji wyremontowano ok. 185 mb (ok. 772 m2) drogi o nawierzchni 
asfaltowej. Zadanie kosztowało w sumie 91 376,62 zł, z czego koszty w wysokości 
16 076,37 zł poniesiono z Funduszu Sołeckiego wsi Janówka. 

  Przebudowę drogi wewnętrznej w Biskupicach. 
Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi w Biskupicach. 
Zadanie wykonano w części w 2021 r. na długości 110 mb nowej nawierzchni jezdni. 

  Remont części drogi gminnej w Wojsławicach. 
Zadanie obejmowało remont części jezdni przy drodze powiatowej na długości ok. 75 
mb przy świetlicy wiejskiej w Wojsławicach. W sumie wykonano remont ok. 150 mb 
jezdni o powierzchni ok. 1020 m2. Koszt zadania wyniósł ok. 59 000,00 zł. 

Łącznie w 2021 r. wykonano zadania remontów, budowy dróg na kwotę około 
2 400 000,00 zł, w tym 662 000,00 zł pochodziło ze wsparcia rządowego. Powstało ok. 1 km 
nowych nawierzchni dróg oraz około 1 km nowych chodników. 

Ponadto Gmina wsparła także finansowo remonty dróg powiatowych. W tym zakresie 
podpisano umowy i przekazano Starostwu Powiatowemu w Kluczborku środki finansowe w 
wysokości 35 000,00 zł na remonty dróg w ciągu drogi 1311O relacji DK11-Kujakowice-
Byczyna-granica województwa łódzkiego (Gola) w miejscowości Daniszów oraz ciągu drogi 
1310O relacji Ligota Górna – Wojsławice w Wojsławicach. 

Ze środków własnych i funduszy sołeckich wsi zrealizowane zostały także bieżące 
remonty i utwardzenia kamieniem dróg podrzędnych w miejscowościach: Jakubowice, 
Biskupice, Janówka, Gołkowice, Dobiercice, Gosław, Nasale, Borek, Roszkowice, Byczyna – 
ul. Nasalska oraz Pogorzałka. 
 
3. Zagospodarowane grunty gminne 
 
Zagospodarowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Byczyna przedstawia się 
następująco:  

1) Grunty położone w miejscowości Byczyna oddane w użytkowanie wieczyste o 
łącznej powierzchni 4,3959 ha, w tym grunty w użytkowaniu wieczystym osób 
prawnych, tj.: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, „FANNI” Sp. z o.o., 
Agencja Finansowa „GROSZ” Sp. z o.o., MARCHEM Smolarz i Czech Sp.j., 
„Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” Sarnowscy Sp.j., Młyn Gospodarczy s.c., 
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., P.P.U.H. MADA S.j., oraz grunty 
oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem pod 
działki budowlane, grunty pod garażami oraz grunty przeznaczone na cele 
przemysłowe. 

2) Grunty oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 38,7412 ha - dzierżawa 
nieruchomości stanowiących mienie Gminy Byczyna odbywa się zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym1, ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami2 oraz uchwałą Nr XXXV/286/13 

 
1 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 
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Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami3. W 2021 r. Gmina Byczyna zawarła 42 umowy dzierżawy i 
najmu nieruchomości gruntowych. Większość z tych umów była zawierana z 
dotychczasowymi dzierżawcami, jako kontynuacja dzierżawy lub najmu.  

3) Grunty oddane w użyczenie o łącznej powierzchni 22,1569 ha – zgodnie ze stanem 
na dzień 31 grudnia 2021 r. Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie 
stanowiła na teranie miasta Byczyna 2,7594 ha oraz na obszarze wiejskim 19,3975 
ha. 

4) Grunty oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 6,2613 ha na rzecz 
samorządowych jednostek organizacyjnych, które przedstawiono w tabeli poniżej:  

 

Wykaz gruntów oddanych w trwały zarząd 

Lp. Podmiot władający Nr działki A.M. MIEJSCOWOŚĆ POW.  [ha] 

1. Publiczne Przedszkole w Byczynie 215/2 4 BYCZYNA 0,0229 

2. Publiczne Przedszkole w Byczynie 217 4 BYCZYNA 0,1823 

3. Publiczne Przedszkole w Byczynie 221 4 BYCZYNA 0,0721 

4. Zespół Szkół w Byczynie 322/3 6 BYCZYNA 0,7259 

5. Zespół Szkół w Byczynie  390 7 BYCZYNA 1,3469 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Byczynie (udział 439/1000) 746/11 9 BYCZYNA 0,0459 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Biskupicach 61 2 BISKUPICE 2,0200 

8. Publiczne Przedszkole w Byczynie 
udział (470/1000) 225 4 NASALE 0,2773 

9. Centrum Integracji Społecznej CISPOL 
w Polanowicach 581/117 3 POLANOWICE 1,0324 

10. Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Roszkowicach 170 1 ROSZKOWICE 0,2800 

11. Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Roszkowicach 214/1 1 ROSZKOWICE 0,1600 

12. Publiczny Żłobek w Byczynie 215/2 4 BYCZYNA 0,0026 

13.  Publiczny Żłobek w Byczynie 217 4 BYCZYNA 0,0210 

14. Publiczny Żłobek w Byczynie 221 4 BYCZYNA 0,0720 

  
        razem 6,2613 

 
 W dniu 10 maja 2021 r. dla Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach 
wydano Decyzję nr 1/2021 zmieniającą Decyzję nr 4/2013 z dnia 27 maja 2013 r., w której 
uwzględniono nieruchomości powstałe w skutek podziału działki nr 581/91 a.m. 3, w wyniku 

 
2( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) 
3 (Dz. Woj. Opols. z  2013 r., poz. 1347 z późn. zm.) 
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którego powstały następujące działki:nr 581/116 a.m. 3 o pow. 0,1952 ha oraz 581/117 
a.m. 3 o pow. 1,0324 ha.  
 Decyzją nr 2/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmieniono Decyzję nr 4/2013 z dnia 27 
maja 2013r. w brzmieniu określonym Decyzją nr 1/2021 z dnia 10 maja 2021 r. w ten 
sposób, że z obszaru nieruchomości przekazanego w trwały zarząd dla Centrum Integracji 
Społecznej CISPOL w Polanowicach wyłączono dz. nr 581/116 a.m. 3 o pow. 0,1952 ha. 
Przedmiotowa działka stała się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego 
zarządu.  
 
 
4. Lokale mieszkalne i użytkowe 
 
 Na obszarze wiejskim gminy znajduje się 86 lokali mieszkalnych i socjalnych w 14 
budynkach stanowiących własność Gminy Byczyna i 8 mieszkań w 6 budynkach wspólnot 
mieszkaniowych. Na terenie miasta Byczyna znajduje się 12 mieszkań w 5 budynkach 
własnych i 22 mieszkania w 21 wspólnotach mieszkaniowych.  

Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe będące własnością Gminy to w 
przeważającej mierze budynki sprzed 1945 r. Budynki te nie stwarzają zagrożenia 
budowlanego. Budynek w Byczynie przy ul. Moniuszki nr 4 oraz budynki w Jakubowicach nr  
16A, Jakubowicach nr 50, Jaśkowicach nr 56, Miechowej nr 25f, Polanowicach nr 83 i nr  83A 
oraz budynek mieszkalno-użytkowy w Dobiercicach przy ul. Sienkiewicza 3A, to budynki po 
kapitalnym remoncie, w Polanowicach 81 po adaptacji na cele mieszkaniowe natomiast 
budynek przy ul. Krótkiej 2 został wybudowany w 2015 r. 

Zarządzanie budynkami gminnymi, w których nie wyodrębniono własności lokali, 
od 1 stycznia 2011 r. prowadzone jest bezpośrednio przez Burmistrza Byczyny. 
Pozostałe budynki nie wymagają kapitalnych remontów, a jedynie remontów polegających 
na naprawie dachów, kominów i obróbek dekarskich, wymiany instalacji wewnętrznych (np.: 
elektrycznej), wymiany stolarki okiennej (spełniającej obecne standardy).  
 W 2021 roku wykonywano jedynie bieżące naprawy w miarę posiadanych środków 
finansowych i wymagań remontowych na poszczególnych budynkach. Wykonano m.in. 
przebudowę części ściany szczytowej budynku zlokalizowanego w Gołkowicach nr 39, 
wymieniono również okna w lokalach mieszkalnych oraz piwnicach, ułożono nowe pokrycie 
papowe na dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Sierosławicach nr 2.  Wykonano 
dokumentacje i uzgodnienia na wymianę instalacji elektrycznej dla budynków mieszkalnych  
w Gołkowicach nr 39 i w Sierosławicach nr 2, wykonano dokumentację techniczną  
z uzgodnieniami na wykonanie instalacji gazowej w budynku zlokalizowanego w Byczynie 
przy ul. Okrężnej nr 41. 

Budynki wspólnot mieszkaniowych remontowane są na podstawie podejmowanych 
przez wspólnoty uchwał. Gmina uczestniczy w nich ponosząc koszty według udziałów w 
poszczególnych nieruchomościach. 

Gmina posiada 1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do rejestru zabytków) oraz 
1 budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przeznaczony pod działalność 
spółdzielni socjalnych w Proślicach oraz 1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do 
gminnej ewidencji zabytków) wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Roszkowicach.  
Budynki te wymagają jednak kapitalnych remontów, które będą realizowane w miarę 
posiadanych środków finansowych i na chwilę obecną nie są zasiedlone.  
 Oprócz lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Byczyna posiada budynki gospodarcze, 
w których znajdują się komórki lokatorskie, garaże i inne lokale użytkowe. 
 
 
Wynajmowane pomieszczenia przedstawia poniższa tabela: 
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Wykaz wynajmowanych pomieszczeń 

Garaże Lokale użytkowe 

Lp. Miejscowość Ilość Lp. Miejscowość Ilość 

1. Polanowice 5 1. Byczyna, ul. Moniuszki nr 4 3 

2. Miechowa 12 2. Byczyna, ul. Paruszowicka nr 2 1 

3. Byczyna 10 3. Byczyna, ul. Rynek nr 1 3 

   4. Byczyna ul. Rynek nr 2 1 

   5. Kostów ul. Główna nr 9 2 

RAZEM: 27 RAZEM: 10 

 
 Oprócz ww. lokali Gmina wynajmuje również pomieszczenia na cele kotłowni oraz na 
cele komórek lokatorskich. Do obiektów użytkowych  zaliczyć należy również: 

  komórki w Byczynie przy ul. Długiej, Rynek i Kluczborskiej, 
  2 budynki gospodarcze we wsi Sierosławice, 
  1 budynek stodoły w Sierosławicach, 
  1 budynek stodoły w Roszkowicach (tzw. „piekło”), 
  1 hale tzw. inkubatora przedsiębiorczości w Polanowicach, na dzień sporządzenia 

informacji hala została już zbyta), 
  obiekty garażowe i budynki gospodarcze we wsiach: Polanowice, Miechowa, 

Biskupice, Kochłowice, Roszkowice i Proślice. 
 
5. Obiekty użyteczności publicznej 
 
 Zarządzeniem Nr Or-I-0151/29/05 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2005 r. 
w sprawie przekazania składników mienia komunalnego w zarząd sołectwom część mienia 
komunalnego została przekazana jednostkom pomocniczym Gminy. Do składników tych 
można m.in. zaliczyć obiekty użyteczności publicznej takie jak: świetlice, place zabaw i 
boiska sportowe w następujących miejscowościach: Borek, Ciecierzyn, Dobiercice, 
Gołkowice, Gosław, Jakubowice, Jaśkowice, Janówka, Miechowa, Nasale, Paruszowice, 
Pogorzałka, Polanowice, Proślice, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice.  
 
Do obiektów użyteczności publicznej należą także: 

  przychodnia lekarska i posterunek policji przy ul. Moniuszki w Byczynie, 
  budynek dworca kolejowego (pomieszczenia poczekalni i kas), 
  kaplica cmentarna w Byczynie, 
  basen kąpielowy w pobliżu parku przy ul. Częstochowskiej, 
  stadion im. Kazimierza Górskiego wraz z trybunami i amfiteatrem, 
  budynek Ośrodka Kultury położony w Byczynie przy ul. Borkowskiej, 
  „Gród Rycerski” we wsi Biskupice nad zalewem Biskupice – Brzózki (oddany w 

użyczenie Spółdzielni Socjalnej „GRÓD”). 
 
Ponadto Ośrodek Kultury jest administratorem wielofunkcyjnego boiska „Orlik” oraz 
sztucznego lodowiska, skateparku, kortu tenisowego zlokalizowanych w Byczynie przy 
„Starym parku”. 
 
6. Turystyka 
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Ubiegły rok, tak jak poprzedni, nie sprzyjał rozwojowi i działaniom w zakresie rozwoju 
turystyki. Częściowe zamrożenie gospodarki, w szczególności branż około turystycznych,  
w związku z pandemią Covid 19 ograniczyło ruch turystyczny oraz nowe inwestycje  
w turystykę. Jednak w zakresie turystyki udało nam się zrealizować z udziałem środków 
finansowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków inwestycję związaną z remontem byczyńskich 
murów miejskich. Wyremontowano odcinek 26 mb muru na najbardziej zniszczonym  
i zagrażającym bezpieczeństwu osób trzecich odcinku wzdłuż budynku przy ul. Długiej 6-6A. 
Koszt inwestycji związanych z realizacją tego zadania wyniósł 454.121,92 zł przy 
dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w kwocie 343.984,26 zł. Rozpoczęcie tej 
inwestycji i szansa na jej kontynuację napawa optymizmem co do wyremontowania 
byczyńskich murów miejskich a także udostępnienia ich w przyszłości na cele turystyczne. 
Ma to z kolei przełożenie na wzrost zainteresowania turystów naszym miastem i gminą. 

W 2021 r. jako inwestycję około turystyczną Gminy można ująć także naprawę  
i montaż uszkodzonej iglicy ratusza w Byczynie. W maju i czerwcu 2021 r. naprawiono  
i zamontowano iglicę byczyńskiego ratusza. Koszt naprawy i spektakularne przedsięwzięcie 
umieszczenia iglicy na wież ratusza wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców  
i przyczyniło się do promocji miasta. Koszt inwestycji wyniósł 51.170,00 zł. Wieża 
wyposażona ponownie w historyczną iglice może cieszyć oko turystów przybywających do 
Byczyny.  

Kolejną inicjatywą, o której warto wspomnieć przy okazji ubiegłorocznych działań 
gminy z zakresu turystyki jest realizacja, w partnerstwie, projektu „Chwała Powstańcom 
Śląskim! W rocznicę Powstania poznajemy historię Kostowa i okolic". Gmina Byczyna była 
partnerem tego projektu. Projekt został dofinansowany ze środków Programu „Działaj 
lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy". W 
ramach tego projektu, można to określić pilotażowo, zamontowano tabliczki informacyjne na 
25 historycznych obiektach lub miejscach z terenu miejscowości Ciecierzyn, Miechowa, 
Janówka i Kostów. Tabliczki wyposażone w kody QR oraz oznaczone w aplikacji Google maps 
służyć będą turystom do zwiedzania tych miejsc i zgłębiania wiedzy na temat gminy 
Byczyna. Projekt zrealizowany z powodzeniem przez Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 
Tarcza w partnerstwie z parafią w Kostowie, Publiczną Szkołą Podstawową im. Bohaterów 
Powstań śląskich w Kostowie oraz Gminą Byczyna może posłużyć w przyszłości do 
atrakcyjnego oznakowania innych miejsc w gminie Byczyna, które umożliwią przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi zwiedzanie naszej gminy. 
 
II. OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE.  
 
1. Oczyszczalnie ścieków  
 
 W zakresie wydatków bieżących wykonywano serwisowanie 167 sztuk przydomowych 
oczyszczalni ścieków, pod koniec roku 2021 zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Byczyny nr 
93/2021  część z w/w oczyszczalni przekazano dotychczasowym użytkownikom. W roku 
2021 realizowano również inwestycje polegające na budowie dwóch nowych oczyszczalni 
osiedlowych tj., we wsi Polanowice i Biskupice , obie oczyszczalnie wyposażono w punkty 
zlewne ścieków dowożonych. Przejęto również na majątek gminy sieci kanalizacyjne we wsi 
Biskupice, pozostające do tej pory w gestii Spółdzielni Mieszkaniowej ROLNIK. 
Zinwentaryzowano i przyjęto na stan środków trwałych sieci wodociągowe w Polanowicach 
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wybudowane w ramach wcześniejszej inwestycji dotyczącej utworzenia inkubatora 
przedsiębiorczości. 
 
Dofinansowanie do oczyszczalni indywidualnych: 
 
W ramach własnych środków budżetowych dofinansowano zakup materiałów w celu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków odpowiednio dla 19 osób fizycznych i 3 wspólnot 
mieszkalnych na łączną kwotę 173 669,18 zł. 
 
2. Usuwanie azbestu  
 
 W roku 2021 w zakresie ochrony środowiska Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie                                     
pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna - w roku 
2021”.  
 Całkowity koszt zadania wynosił 22 035,00 zł, z czego dofinansowanie 
w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
wyniosło 18 061,72 zł, a koszt Gminy Byczyna 3 973,25 zł.  
 W ramach ww. zadania unieszkodliwiono 29,57 Mg wyrobów zawierających azbest 
z 14 nieruchomości w 9 miejscowościach (Nasale, Roszkowice, Byczyna, Biskupice, Chudoba, 
Dobiercice, Ciecierzyn, Miechowa, Janówka ). 
 
 
3. Usuwanie drzew i krzewów  
 
 W zakresie ochrony przyrody w roku 2021, w związku z przepisami ustawy 
o ochronie przyrody dla osób fizycznych nie były wydawane pozwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów, jeżeli ich usunięcie nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.                         
Osoby fizyczne dokonywały zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa. 
 W 2021 r. wydano 14 zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów dla osób prawnych oraz 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jednocześnie Gmina Byczyna 
uzyskała 20 zezwoleń na usunięcie drzew od Starosty Kluczborskiego i 3 zezwolenia na 
usunięcie drzew od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Opolu.  
 
III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 
Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2021 r. z zakresu posiadanych nieruchomości 
występują w związku z: 

  nabywaniem nieruchomości, 
  sprzedażą gruntów mienia komunalnego, 
  sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie, 
  sprzedażą działek niezabudowanych w drodze przetargu, 
  wydzierżawianiem, wynajmowaniem i oddaniem nieruchomości w użyczenie,  
  wygaśnięciem dzierżawy, najmu lub użyczenia. 

 
1. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 
 
 W 2021 r. z mocy decyzji wydanych przez Wojewodę Opolskiego Gmina Byczyna 
nabyła nieodpłatnie 32 nieruchomości gruntowych stanowiących dotychczas własność Skarbu 
Państwa powiększając tym samym powierzchnię mienia gminnego o  2,2117 ha.  
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 Ponadto Gmina Byczyna na mocy aktu notarialnego Repertorium 2370/2021 z dnia 
23 lutego 2021 r. nabyła za łączną kwotę 5890,40 zł działkę położona we wsi Sarnów o 
powierzchni 0,0054  ha na poszerzenie pasa drogowego. Ponadto na mocy aktu notarialnego 
Repertorium 5834/2021 z dnia 24 maja 2021 r. nabyła za łączną kwotę 28 950,00 zł działkę 
położoną w Byczynie o powierzchni 0,0782 ha z przeznaczeniem                                     na 
planowany w latach kolejnych polder przeciwpowodziowy. 
 
2. Sprzedaż nieruchomości gminnych 
 
W okresie od 11 stycznia do 31 grudnia 2021r. r. Gmina Byczyna zbyła: 
1. Nieruchomości niezabudowane: 
1) nieruchomości gruntowe niezabudowane – dz. nr 745/29 a.m. 9 oraz 745/30 a.m. 9 przy 
ul. Polanowicka-Kwiasowskiego w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego 
uzyskując kwotę 117.160,00 zł/netto,  
2) nieruchomość gruntową niezabudowaną – dz. nr 274/12 a.m. 5 przy ul. Borkowskiej 
w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 
42.000,00 zł/netto,  
3) nieruchomość gruntową niezabudowaną dz. nr 745/25 a.m. 9 przy ul. Polanowicka - 
Kwiasowskiego w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 
52.217,00 zł/netto,  
4) nieruchomość gruntową niezabudowaną dz. nr 246/1 a.m. 2 w miejscowości Nasale, 
w formie rokowań uzyskując kwotę  17.500,00 netto (płatne w 4 ratach),  
5) nieruchomość gruntową niezabudowaną dz. nr 274/6 a.m. 5 przy ul. Borkowskiej 
w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 37.875,00 
zł/netto,  
6) nieruchomość gruntową niezabudowaną dz. nr 745/26 a.m. 9 przy ul. Polanowicka-
Kwiasowskiego w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 
48.985,00 zł/netto,  
7) nieruchomość gruntową niezabudowaną dz. nr 745/27 a.m. 9 przy ul. Polanowicka-
Kwiasowskiego  w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 
47.571,00 zł/netto,   
8) nieruchomość gruntową niezabudowaną dz. nr 274/4 a.m. 5 przy ul. Borkowskiej 
w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 37.572,00 
zł/netto, 
9) nieruchomość gruntową niezabudowaną dz. nr 185/2, 186/5 a.m. 2 w miejscowości 
Ciecierzyn, w formie rokowań uzyskując kwotę 18.950,00 zł/netto,  
10) nieruchomość gruntową niezabudowaną dz. nr 745/24 a.m. 9 przy ul. Polanowicka-
Kwiasowskiego w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 
56.000,00 zł/netto. 
 
2. Nieruchomości zabudowane: 
1) nieruchomość gruntową zabudowaną dz. nr 581/105 a.m. 3 w miejscowości Polanowice, 
w formie rokowań uzyskując kwotę 200.000,00 zł/netto,  
2) nieruchomość gruntową zabudowaną dz. nr 581/103 a.m. 3 w miejscowości Polanowice, 
w formie rokowań uzyskując kwotę 185.000,00 zł/netto,  
3) nieruchomość gruntową zabudowaną dz. nr 581/93 a.m. 3 w miejscowości Polanowice, w 
formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 67.500,00 zł/netto,  
4)nieruchomość gruntową zabudowaną dz. nr 490/16 a.m. 7 przy ul. Floriańskiej  
w Byczynie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 18.790,00 
zł/netto, 
5) nieruchomość gruntową zabudowaną dz. nr 277/5 a.m. 1 w miejscowości Gołkowice, w 
formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 5.460,00 zł/netto. 
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3. Lokale mieszkalne (sprzedaż na rzecz najemców, po zastosowaniu bonifikat): 
1) lokal numer 2 w Byczynie przy ul. Polnej 1 w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, 
uzyskując kwotę 7.752,00 zł/netto, 
2) lokal numer 6 w Byczynie przy ul. Rynek 2 w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, 
uzyskując kwotę 18.600,00 zł/netto, 
3) lokal numer 3 w Byczynie przy ul. Rynek 6 w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, 
uzyskując kwotę 14.040,00 zł/netto. 
 
IV. DOCHODY GMINY 
 
Plan i wykonanie dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami od 1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2021 r. zestawiono w poniższej tabeli: 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie planu Różnica 

1. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 
(roz. 70005 § 0750) 72 836, 00 zł  72 404, 64 zł  -431, 36 zł  

2. 
Opłaty z tytułu czynszów 
mieszkaniowych i najmu lokali 
użytkowych (roz. 70005 § 0830) 

648 000, 00 zł 644 809, 92zł -3 190, 08 zł 

34 000, 00 zł 34 709, 89 zł 709, 89zł 
3. 

Opłata z tytułu  
użytkowania wieczystego  
oraz przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego  
w prawo własności (roz. 70005 § 
0550 oraz 70005 § 0760) 

10 000, 00 zł 16 876, 20 zł 6 876, 20 zł 

Sprzedaż lokali i gruntów 
(roz. 70005 § 0770) 975 687, 00 zł 975 687, 00 zł 0, 00 zł 

4. 
Koszty geodezyjne  
(roz. 70005 § 0970) 0, 00 zł 857, 34 zł 857, 34 zł 

6. 
Opłata adiacencka 
i planistyczna  
(roz. 75618 § 0490) 

28 000, 00 zł 24 411, 83 zł -3 588, 17 zł 

RAZEM: 1 768 523, 00 zł  1 769 756, 82 zł  +1 233,82 zł  

 
 Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Byczyna uzyskała w zakresie gospodarki 
nieruchomościami dochody w wysokości 1 769 756, 82 złotych. 
 Na ww. dochody wpłynęły przede wszystkim opłaty z tytułu czynszów 
mieszkaniowych 
i najmu lokali użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali, a także opłaty 
z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowe wyszczególnione w powyższym 
zestawieniu. 
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V. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI NA 2022 ROK. 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan 

1. 
Sprzedaż nieruchomości gruntowych (działek niezabudowanych),  
sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie 
oraz sprzedaż ratalna 

550 000, 00 zł 

2. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu  
w prawo własności 10 000, 00 zł 

3. Czynsze za mieszkania komunalne i najem lokali użytkowych 700 000, 00 zł 

4. Opłaty za trwały zarząd i służebności 142, 00 zł 

5. Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 34 000,00 zł 

6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80 000,00 zł 

7. Opłaty adiacenckie i planistyczne 24 000,00 zł 

 RAZEM: 1 398 142, 00 zł 
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