
 

UCHWAŁA NR XXXIV/244/20 

RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 243, 

258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie w tym: 49 336 928,00 zł 

1) dochody bieżące 47 326 928,00 zł, 

2) dochody majątkowe 2 010 000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie w tym: 48 086 928,00 zł 

1) wydatki bieżące 46 076 928,00 zł, 

2) wydatki majątkowe 2 010 000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

§ 3. Nadwyżka budżetu 1 250 000,00 zł 

zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów 1 250 000,00 zł. 

§ 4. Ustala się:  

Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 250 000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetu w łącznej kwocie w tym: 217 000,00 zł 

1) rezerwa ogólna 50 000,00 zł; 

2) rezerwa celowa w tym: 167 000,00 zł 

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 142 000,00 zł, 

na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 25 000,00 zł. 

§ 6. Ustala się: 

1) dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające  

z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów społecznych 

zgodnie z załącznikiem nr 4; 
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2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5; 

3) dochody z opłata i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6; 

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8. 

§ 7. Wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 797 310,00 zł, 

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 040 000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego  

- na łączną kwotę zgodnie z załącznikiem nr 10. 

506 419,25 zł 

§ 9. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do: 

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu; 

2) dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy; 

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 

4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących kierownikom 

jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia 

i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej w Byczynie 

 

Urszula Bilińska 
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Budżet na rok 2021

 

DOCHODY

Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Leśnictwo 8 000,00020

Gospodarka leśna 8 000,0002001
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

0750 8 000,00

zadania własne 8 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 2 717 183,00700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 717 183,0070005
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności0470 183,00
zadania własne 183,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości0550 34 000,00
zadania własne 34 000,00
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

0750 25 000,00

zadania własne 25 000,00
     Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uľytkowania wieczystego w prawo wasnoci0760 10 000,00

Dochody majątkowe 10 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

0770 2 000 000,00

Dochody majątkowe 2 000 000,00
Wpływy z usług0830 648 000,00
zadania własne 648 000,00

Administracja publiczna 75 751,00750

Urzędy wojewódzkie 75 751,0075011
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 75 751,00

zadania zlecone 75 751,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1 912,00751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 912,0075101
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 1 912,00

zadania zlecone 1 912,00

Obrona narodowa 1 000,00752

Pozostałe wydatki obronne 1 000,0075212

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/244/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2020 r.
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 1 000,00

zadania zlecone 1 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 850,00754

Obrona cywilna 8 850,0075414
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 8 850,00

zadania zlecone 8 850,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

12 554 267,00756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 500,0075601
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej

0350 4 500,00

zadania własne 4 500,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

3 048 700,0075615

Wpływy z podatku od nieruchomości0310 2 334 500,00
zadania własne 2 334 500,00
Wpływy z podatku rolnego0320 628 000,00
zadania własne 628 000,00
Wpływy z podatku leśnego0330 45 500,00
zadania własne 45 500,00
Wpływy z podatku od środków transportowych0340 35 000,00
zadania własne 35 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych0500 4 000,00
zadania własne 4 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień0640 300,00
zadania własne 300,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 1 400,00
zadania własne 1 400,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

3 698 500,0075616

Wpływy z podatku od nieruchomości0310 1 885 500,00
zadania własne 1 885 500,00
Wpływy z podatku rolnego0320 1 348 000,00
zadania własne 1 348 000,00
Wpływy z podatku leśnego0330 8 000,00
zadania własne 8 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych0340 110 000,00
zadania własne 110 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn0360 100 000,00
zadania własne 100 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych0500 230 000,00
zadania własne 230 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień0640 9 000,00
zadania własne 9 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 8 000,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
zadania własne 8 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw

98 800,0075618

Wpływy z opłaty od posiadania psów0370 9 000,00
zadania własne 9 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej0410 25 000,00
zadania własne 25 000,00
Wpływy z opłaty targowej0430 16 800,00
zadania własne 16 800,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej0460 20 000,00
zadania własne 20 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw

0490 28 000,00

zadania własne 28 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 703 767,0075621
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych0010 5 670 767,00
zadania własne 5 670 767,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych0020 33 000,00
zadania własne 33 000,00

Różne rozliczenia 15 517 751,00758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 407 303,0075801
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 9 407 303,00
SUBWENCJA OŚWIATOWA 9 407 303,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 876 763,0075807
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 5 876 763,00
SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA 5 876 763,00

Różne rozliczenia finansowe 82 000,0075814
Wpływy z pozostałych odsetek0920 22 000,00
zadania własne 22 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 60 000,00

zadania własne 60 000,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 151 685,0075831
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 151 685,00
SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA 151 685,00

Oświata i wychowanie 818 886,00801

Szkoły podstawowe 41 840,0080101
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

0750 19 040,00

zadania własne 10 540,00
Wpływy z usług0830 20 000,00
Wpływy z różnych dochodów0970 2 800,00
zadania własne 2 800,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 90 429,0080103
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego0660 3 200,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego

0670 15 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 71 729,00

zadania własne 71 729,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Przedszkola 302 617,0080104
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego0660 33 000,00
Wpływy z usług0830 20 000,00
zadania własne 20 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 249 617,00

zadania własne 249 617,00

Szkoły zawodowe 70 000,0080130
Wpływy z usług0830 70 000,00
zadania własne 70 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 314 000,0080148
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego

0670 213 000,00

Wpływy z usług0830 101 000,00
zadania własne 99 000,00

Ochrona zdrowia 229 616,00851

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 229 616,0085154
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych0480 162 000,00
zadania własne 162 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 67 616,00

Pomoc społeczna 1 578 720,00852

Domy pomocy społecznej 31 200,0085202
Wpływy z różnych dochodów0970 31 200,00
zadania własne 31 200,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej”,

37 000,0085213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 37 000,00

zadania własne 37 000,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

262 000,0085214

Wpływy z różnych dochodów0970 5 000,00
zadania własne 5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 257 000,00

zadania własne 257 000,00

Zasiłki stałe 193 600,0085216
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 600,00
zadania własne 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 193 000,00

zadania własne 193 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 165 000,0085219
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 165 000,00

zadania własne 165 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 101 220,0085228
Wpływy z usług0830 26 220,00
zadania własne 26 220,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 75 000,00

zadania zlecone 75 000,00

Pomoc w zakresie dożywiania 86 000,0085230
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 86 000,00

zadania własne 86 000,00

Centra integracji społecznej 677 700,0085232
Wpływy z usług0830 35 000,00
zadanie własne 35 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2460 642 700,00

zadanie własne 642 700,00

Pozostała działalność 25 000,0085295
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2460 25 000,00

zadania własne 25 000,00

Rodzina 12 629 800,00855

Świadczenie wychowawcze 8 229 500,0085501
Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 500,00
zadania własne 1 500,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 6 000,00
zadania własne 6 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2060 8 222 000,00

zadania zlecone 8 222 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 012 000,0085502

Wpływy z pozostałych odsetek0920 2 000,00
zadania własne 2 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych0940 10 000,00
zadania własne 10 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 4 000 000,00

zadania zlecone 4 000 000,00

Wspieranie rodziny 299 000,0085504
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 299 000,00

zadania zlecone 299 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2014 r

22 900,0085513

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 22 900,00

zadania zlecone 22 900,00

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 66 400,0085516
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
Wpływy z usług0830 66 400,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 195 192,00900

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 225 000,0090001
Wpływy z usług0830 225 000,00
zadania własne 225 000,00

Gospodarka odpadami komunalnymi 2 889 992,0090002
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw

0490 2 884 992,00

zadania własne 2 884 992,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień0640 3 000,00
zadania własne 3 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 2 000,00
zadania własne 2 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

20 000,0090019

Wpływy z różnych opłat0690 20 000,00
zadania własne 20 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,0090020
Wpływy z opłaty produktowej0400 200,00
zadania własne 200,00

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 60 000,0090026
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2460 60 000,00

zadania własne 60 000,00

49 336 928,00RAZEM DOCHODY
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Budżet na rok 2021

 

WYDATKI

Dział Rozdział
Nazwa Plan

Rolnictwo i łowiectwo 131 860,73010

Melioracje wodne 43 860,7301008

Wydatki bieżące 43 860,73

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 43 860,73

Izby rolnicze 44 000,0001030

Wydatki bieżące 44 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 44 000,00

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1 500,0001042

Wydatki bieżące 1 500,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 1 500,00

Pozostała działalność 42 500,0001095

Wydatki bieżące 42 500,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 42 500,00

Handel 7 000,00500

Pozostała działalność 7 000,0050095

Wydatki bieżące 7 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 7 000,00

Transport i łączność 353 526,59600

Lokalny transport zbiorowy 30 000,0060004

Wydatki bieżące 30 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 30 000,00

Drogi publiczne wojewódzkie 21 000,0060013

Wydatki bieżące 21 000,00

w tym:

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/244/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2020 r.
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 21 000,00

Drogi publiczne powiatowe 500,0060014

Wydatki bieżące 500,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 500,00

Drogi publiczne gminne 100 000,0060016

Wydatki bieżące 100 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 100 000,00

Drogi wewnętrzne 202 026,5960017

Wydatki bieżące 101 226,59

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 101 226,59

Wydatki majątkowe 100 800,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 100 800,00

Gospodarka mieszkaniowa 598 374,69700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 598 374,6970005

Wydatki bieżące 598 374,69

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 540 192,69

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 58 182,00

Działalność usługowa 203 950,00710

Plany zagospodarowania przestrzennego 160 400,0071004

Wydatki bieżące 23 400,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 23 400,00

Wydatki majątkowe 137 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 137 000,00

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8 550,0071012

Wydatki bieżące 8 550,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 8 550,00

Pozostała działalność 35 000,0071095

Wydatki majątkowe 35 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 35 000,00

Administracja publiczna 4 287 676,08750
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Urzędy wojewódzkie 75 751,0075011

Wydatki bieżące 75 751,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 75 751,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 208 800,0075022

Wydatki bieżące 208 800,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 63 800,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 145 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 655 325,0875023

Wydatki bieżące 3 635 325,08

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 629 379,08

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 6 700,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 2 999 246,00

Wydatki majątkowe 20 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 20 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 500,0075075

Wydatki bieżące 70 500,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 70 500,00

Pozostała działalność 277 300,0075095

Wydatki bieżące 277 300,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 142 300,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 93 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 42 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1 912,00751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 912,0075101

Wydatki bieżące 1 912,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1 912,00

Obrona narodowa 2 200,00752

Pozostałe wydatki obronne 2 200,0075212

Wydatki bieżące 2 200,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 2 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 200,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 268 026,71754

Ochotnicze straże pożarne 243 176,7175412

Wydatki bieżące 233 176,71

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 186 496,71

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 20 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 26 680,00

Wydatki majątkowe 10 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 10 000,00

Obrona cywilna 18 850,0075414

Wydatki bieżące 18 850,00

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 10 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 8 850,00

Zarządzanie kryzysowe 6 000,0075421

Wydatki bieżące 6 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 6 000,00

Obsługa długu publicznego 753 000,00757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań
jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i
pożyczki

753 000,0075702

Wydatki bieżące 753 000,00

w tym:

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) 753 000,00

Różne rozliczenia 217 000,00758

Rezerwy ogólne i celowe 217 000,0075818

Wydatki bieżące 217 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 217 000,00

Oświata i wychowanie 16 673 679,01801

Szkoły podstawowe 8 771 410,5480101

Wydatki bieżące 8 736 410,54

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 740 782,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 1 080 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 294 669,58

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 6 620 958,96

Wydatki majątkowe 35 000,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 35 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 550 451,0080103

Wydatki bieżące 550 451,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 38 087,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 190 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 11 624,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 310 740,00

Przedszkola 2 090 864,0080104

Wydatki bieżące 2 090 864,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 221 470,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 260 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 66 600,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1 542 794,00

Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000,0080106

Wydatki bieżące 10 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 10 000,00

Dowożenie uczniów do szkół 715 277,0180113

Wydatki bieżące 600 277,01

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 518 467,01

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 150,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 81 660,00

Wydatki majątkowe 115 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 115 000,00

Branżowe szkoły I i II stopnia 468 246,2380117

Wydatki bieżące 468 246,23

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 114 730,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 13 624,09

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 339 892,14

Szkoły zawodowe 1 258 651,9280130

Wydatki bieżące 1 227 651,92

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 125 260,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 40 699,15

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 13 – Poz. 180



Dział Rozdział
Nazwa Plan

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1 061 692,77

Wydatki majątkowe 31 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 31 000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 360,5680146

Wydatki bieżące 55 360,56

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 55 360,56

Stołówki szkolne i przedszkolne 844 488,0080148

Wydatki bieżące 829 488,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 417 500,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 2 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 409 988,00

Wydatki majątkowe 15 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 15 000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

378 100,0080149

Wydatki bieżące 378 100,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 9 000,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 94 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 10 500,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 264 600,00

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

1 178 052,5780150

Wydatki bieżące 1 178 052,57

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 21 276,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 289 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 48 402,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 819 374,57

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 policealnyc

166 582,1880152

Wydatki bieżące 166 582,18

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 96 695,42

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 4 128,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 65 758,76

Pozostała działalność 186 195,0080195

Wydatki bieżące 186 195,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 184 945,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1 250,00

Ochrona zdrowia 175 400,00851

Zwalczanie narkomanii 10 000,0085153

Wydatki bieżące 10 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 10 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 152 000,0085154

Wydatki bieżące 152 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 81 500,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 15 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 23 800,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 31 700,00

Pozostała działalność 13 400,0085195

Wydatki bieżące 13 400,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 13 400,00

Pomoc społeczna 4 197 069,32852

Domy pomocy społecznej 438 000,0085202

Wydatki bieżące 438 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 438 000,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,0085205

Wydatki bieżące 2 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 2 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej”,

37 000,0085213

Wydatki bieżące 37 000,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 37 000,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

329 000,0085214

Wydatki bieżące 329 000,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 329 000,00

Dodatki mieszkaniowe 204 000,0085215

Wydatki bieżące 204 000,00

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 204 000,00

Zasiłki stałe 193 600,0085216

Wydatki bieżące 193 600,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 600,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 193 000,00

Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 000,0085218

Wydatki bieżące 6 000,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 6 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 794 939,3785219

Wydatki bieżące 794 939,37

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 121 439,37

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 5 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 668 500,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 319 001,0485228

Wydatki bieżące 319 001,04

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 100 001,04

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 1 500,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 217 500,00

Pomoc w zakresie dożywiania 111 000,0085230

Wydatki bieżące 111 000,00

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 111 000,00

Centra integracji społecznej 1 401 456,0085232

Wydatki bieżące 1 401 456,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 158 283,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 522 800,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 720 373,00

Pozostała działalność 361 072,9185295

Wydatki bieżące 361 072,91
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w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 26 902,91

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 334 170,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 164 912,00854

Świetlice szkolne 117 552,0085401

Wydatki bieżące 117 552,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 21 100,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 5 038,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 91 414,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12 000,0085404

Wydatki bieżące 12 000,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 12 000,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 360,0085406

Wydatki bieżące 360,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 360,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,0085415

Wydatki bieżące 20 000,00

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 20 000,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15 000,0085416

Wydatki bieżące 15 000,00

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 15 000,00

Rodzina 13 124 160,78855

Świadczenie wychowawcze 8 248 000,0085501

Wydatki bieżące 8 248 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 32 727,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 8 152 413,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 62 860,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 054 900,5285502

Wydatki bieżące 4 054 900,52

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 58 700,52

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 3 615 500,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 380 700,00
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Wspieranie rodziny 357 950,2685504

Wydatki bieżące 357 950,26

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 10 550,26

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 289 900,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 57 500,00

Rodziny zastępcze 108 000,0085508

Wydatki bieżące 108 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 108 000,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 84 000,0085510

Wydatki bieżące 84 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 84 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2014 r

22 900,0085513

Wydatki bieżące 22 900,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 22 900,00

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 248 410,0085516

Wydatki bieżące 248 410,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 50 910,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 24 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 700,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 172 800,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 633 868,46900

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 712 200,0090001

Wydatki bieżące 281 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 281 000,00

Wydatki majątkowe 1 431 200,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

740 384,00

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

690 816,00

Gospodarka odpadami komunalnymi 2 880 191,0090002

Wydatki bieżące 2 880 191,00

w tym:
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Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 2 822 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 58 191,00

Oczyszczanie miast i wsi 90 000,0090003

Wydatki bieżące 90 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 90 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 128 754,0090004

Wydatki bieżące 128 754,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 128 754,00

Schroniska dla zwierząt 50 000,0090013

Wydatki bieżące 50 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 50 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 539 222,4690015

Wydatki bieżące 539 222,46

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 539 222,46

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

20 000,0090019

Wydatki bieżące 20 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 20 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,0090020

Wydatki bieżące 200,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 200,00

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 110 301,0090026

Wydatki bieżące 110 301,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 110 301,00

Pozostała działalność 103 000,0090095

Wydatki bieżące 103 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 103 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 160 401,29921

Pozostałe zadania w zakresie kultury 57 973,3292105

Wydatki bieżące 57 973,32

w tym:
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Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 57 973,32

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 935 427,9792109

Wydatki bieżące 935 427,97

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 245 427,97

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 690 000,00

Biblioteki 60 000,0092116

Wydatki bieżące 60 000,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 60 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,0092120

Wydatki bieżące 30 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 5 000,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 25 000,00

Wydatki majątkowe 70 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 70 000,00

Pozostała działalność 7 000,0092195

Wydatki bieżące 7 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 7 000,00

Kultura fizyczna 132 910,34926

Obiekty sportowe 54 910,3492601

Wydatki bieżące 44 910,34

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 44 910,34

Wydatki majątkowe 10 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 10 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 70 000,0092605

Wydatki bieżące 70 000,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 70 000,00

Pozostała działalność 8 000,0092695

Wydatki bieżące 8 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 8 000,00
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48 086 928,00RAZEM WYDATKI

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 21 – Poz. 180



WYDATKI wg grup paragrafów

Rolnictwo i łowiectwo010

Wydatki bieżące 131 860,73

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

131 860,73

Handel500

Wydatki bieżące 7 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

7 000,00

Transport i łączność600

Wydatki bieżące 252 726,59

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

252 726,59

Wydatki majątkowe 100 800,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

100 800,00

Gospodarka mieszkaniowa700

Wydatki bieżące 598 374,69

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

540 192,69

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

58 182,00

Działalność usługowa710

Wydatki bieżące 31 950,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

23 400,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 8 550,00

Wydatki majątkowe 172 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

172 000,00

Administracja publiczna750

Wydatki bieżące 4 267 676,08

w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 22 – Poz. 180



Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

905 979,08

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

244 700,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

3 116 997,00

Wydatki majątkowe 20 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

20 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa751

Wydatki bieżące 1 912,00

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

1 912,00

Obrona narodowa752

Wydatki bieżące 2 200,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

2 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

200,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa754

Wydatki bieżące 258 026,71

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

192 496,71

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

30 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

35 530,00

Wydatki majątkowe 10 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

10 000,00

Obsługa długu publicznego757

Wydatki bieżące 753 000,00

w tym:

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236
ust. 3 pkt 6 ustawy)

753 000,00

Różne rozliczenia758

Wydatki bieżące 217 000,00

w tym:
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Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

217 000,00

Oświata i wychowanie801

Wydatki bieżące 16 477 679,01

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

2 553 572,99

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 1 913 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

492 396,82

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

11 518 709,20

Wydatki majątkowe 196 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

196 000,00

Ochrona zdrowia851

Wydatki bieżące 175 400,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

91 500,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 28 400,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

23 800,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

31 700,00

Pomoc społeczna852

Wydatki bieżące 4 197 069,32

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

847 226,32

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 6 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

1 366 300,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

1 977 543,00

Edukacyjna opieka wychowawcza854

Wydatki bieżące 164 912,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

21 100,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 12 360,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

40 038,00
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Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

91 414,00

Rodzina855

Wydatki bieżące 13 124 160,78

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

344 887,78

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 24 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

12 058 513,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

696 760,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska900

Wydatki bieżące 4 202 668,46

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

4 144 477,46

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

58 191,00

Wydatki majątkowe 1 431 200,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art.
236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

740 384,00

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

690 816,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego921

Wydatki bieżące 1 090 401,29

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

315 401,29

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 775 000,00

Wydatki majątkowe 70 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

70 000,00

Kultura fizyczna926

Wydatki bieżące 122 910,34

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

52 910,34

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 70 000,00

Wydatki majątkowe 10 000,00
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w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

10 000,00

RAZEM

Wydatki bieżące 46 076 928,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

10 643 731,98

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 2 837 310,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

14 255 747,82

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

17 587 138,20

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236
ust. 3 pkt 6 ustawy)

753 000,00

Wydatki majątkowe 2 010 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

578 800,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art.
236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

740 384,00

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

690 816,00
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Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol Nazwa RozchodyPrzychody

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 250 000,00

Inne zadania 1 250 000,00

BS Rolników - Kredyt długoterminowy  w kwocie 900 000,00 zł 150 000,00

BS Wołczyn - kredyt długoterminowy w kwocie 4 803 929,95 zł 700 000,00

BS Rolników -kredyt długoterminowy w kwocie 2 066 251,54 zł 300 000,00

Rozchody wynikające z przejęcia długu (subrogacja) 100 000,00

RAZEM 1 250 000,00

SALDO -1 250 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/244/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2020 r.
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Załącznik nr 4 

 do uchwały nr XXXIV/244/20 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania  

wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Problemów Społecznych na 2021 rok 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów 

bieżących  

na 2021 rok 

Plan wydatków  

na 2021 rok  

z tego 

bieżące majątkowe 

851  Ochrona zdrowia 162.000,00 162.000,00 162.000,00  

 85153 Przeciwdziałanie 

narkomanii 

 

 

10.000,00 10.000,00  

 85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

162.000,00 152.000,00 152.000,00  

Ogółem 162.000,00 162.000,00 162.000,00  
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Załącznik nr 5 

 do uchwały nr XXXIV/244/20 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów 

bieżących  

na 2021 rok 

Plan wydatków  

na 2021 rok  

z tego 

bieżące majątkowe 

900  Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 

2.889.992,00 2.889.992,00 2.889.992,00  

 90002 Gospodarka odpadami 

komunalnymi 

2.889.992,00 2.880.191,00 2.880.191,00  

 90026 Pozostałe zadania 

związane z gospodarką 

odpadami 

 9.801,00 9.801,00  

Ogółem 2.889.992,00 2.889.992,00 2.889.992,00  
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Załącznik nr 6 

 do uchwały nr XXXIV/244/20 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania  

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2021 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów 

bieżących  

na 2021 rok 

Plan wydatków  

na 2021 rok  

z tego 

bieżące majątkowe 

900  Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

20.000,00 20.000,00 20.000,00  

 90001 Gospodarka ściekowa 

i ochrona wód 

 10.000,00 10.000,00  

 90004 Utrzymanie zieleni  

w miastach i gminach 

 5.000,00 5.000,00  

 90019 Wpływy i wydatki 

związane  

z gromadzeniem 

środków z opłat i kar 

za korzystanie  

ze środowiska 

20.000,00    

 90026 Pozostałe działania 

związane  

z gospodarką 

odpadami 

 5.000,00 5.000,00  

Ogółem 20.000,00 20.000,00 20.000,00  
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Budżet na rok 2021

 

DOCHODY - zadania zlecone

Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Administracja publiczna 75 751,00750

Urzędy wojewódzkie 75 751,0075011
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 75 751,00

zadania zlecone 75 751,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1 912,00751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 912,0075101
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 1 912,00

zadania zlecone 1 912,00

Obrona narodowa 1 000,00752

Pozostałe wydatki obronne 1 000,0075212
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 1 000,00

zadania zlecone 1 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 850,00754

Obrona cywilna 8 850,0075414
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 8 850,00

zadania zlecone 8 850,00

Pomoc społeczna 75 000,00852

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 000,0085228
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 75 000,00

zadania zlecone 75 000,00

Rodzina 12 543 900,00855

Świadczenie wychowawcze 8 222 000,0085501
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2060 8 222 000,00

zadania zlecone 8 222 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/244/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2020 r.
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 000 000,0085502

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 4 000 000,00

zadania zlecone 4 000 000,00

Wspieranie rodziny 299 000,0085504
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 299 000,00

zadania zlecone 299 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2014 r

22 900,0085513

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2010 22 900,00

zadania zlecone 22 900,00

12 706 413,00RAZEM DOCHODY
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Budżet na rok 2021

 

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Administracja publiczna 75 751,00750

Urzędy wojewódzkie 75 751,0075011
Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 62 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne4110 10 901,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

4120 1 600,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający4710 950,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1 912,00751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 912,0075101
Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 1 572,00
Składki na ubezpieczenia społeczne4110 276,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

4120 40,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający4710 24,00

Obrona narodowa 1 000,00752

Pozostałe wydatki obronne 1 000,0075212
Zakup materiałów i wyposażenia4210 100,00
Zakup usług pozostałych4300 900,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 850,00754

Obrona cywilna 8 850,0075414
Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 7 284,00
Składki na ubezpieczenia społeczne4110 1 272,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

4120 182,57

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający4710 111,00

Pomoc społeczna 75 000,00852

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 000,0085228
Zakup usług pozostałych4300 75 000,00

Rodzina 12 543 900,00855

Świadczenie wychowawcze 8 222 000,0085501
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020 300,00
Świadczenia społeczne3110 8 152 113,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 37 560,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 4 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne4110 7 200,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

4120 1 100,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV/244/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2020 r.
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
Zakup materiałów i wyposażenia4210 1 000,00
Zakup usług pozostałych4300 16 796,84

4440 930,16
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700 1 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 000 000,0085502

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3020 500,00
Świadczenia społeczne3110 3 615 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 65 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 6 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne4110 277 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

4120 1 800,00

Zakup materiałów i wyposażenia4210 1 000,00
Zakup usług pozostałych4300 30 129,64

4440 2 170,36
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej4700 1 000,00

Wspieranie rodziny 299 000,0085504
Świadczenia społeczne3110 289 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 6 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne4110 1 160,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

4120 140,00

Zakup usług pozostałych4300 1 500,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2014 r

22 900,0085513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne4130 22 900,00

12 706 413,00RAZEM WYDATKI
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Załącznik nr 9 

 do uchwały nr XXXIV/244/20 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Plan dotacji w 2021 roku 

LP ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA W ZŁ 

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 797 310,00 

1. DOTACJE PODMIOTOWE 750 000,00 

1 92109 Ośrodek Kultury w Byczynie 690 000,00 

2 92116 Ośrodek Kultury w Byczynie 60 000,00 

2. DOTACJE CELOWE 47 310,00 

1 71012 Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zakup programu GEO INFO 8 550,00 

2 85195 Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne 8 400,00 

3 85218 Dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Kluczborku 6 000,00 

4 85406 
Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego dla Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w KLuczborku 
360,00 

5 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 24 000,00 

 

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2 040 000,00 

1. DOTACJE PODMIOTOWE 1 925 000,00 

1 80101 Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” PSP w Kostowie 1 080 000,00 

2 80103 Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” PSP w Kostowie 190 000,00 

3 80104 
Spółdzielnia Socjalna „Perunica” Niepubliczne Przedszkole  

„Mysia Wieża” w Byczynie 
260 000,00 

4 80149 Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” PSP w Kostowie 65 000,00 

5 80149 
Spółdzielnia Socjalna „Perunica” Niepubliczne Przedszkole  

„Mysia Wieża” w Byczynie 
29 000,00 

6 80150 Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” w Kostowie  289 000,00 

7 85404 Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” PSP w Kostowie 6 000,00 

8 85404 
Spółdzielnia Socjalna „Perunica” Niepubliczne Przedszkole  

„Mysia Wieża” w Byczynie 
6 000,00 

2. DOTACJE CELOWE 115 000,00 

1 85154 
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  

do realizacji stowarzyszeniom 
15 000,00 

2 85195 
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  

do realizacji stowarzyszeniom 
5 000,00 

3 92120 Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 25 000,00 

4 92605 Dotacja na sport 70 000,00 

 

RAZEM 2 837 310,00 
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Załącznik nr 10 

 do uchwały nr XXXIV/244/20 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 
 

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU 

Lp. Nazwa sołectwa Dział Rozdział § Nazwa przedsięwzięcia  PLAN  

  bieżące majątkowe 

1. BISKUPICE 600 60017 6050 Budowa drogi gminnej w Biskupicach  - zł   28 471,01 zł  

900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, 
itp.) 

 3 000,00 zł   - zł  

900 90004 4300  1 000,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.);  

 500,00 zł   - zł  

921 92105 4220  2 352,40 zł   - zł  

921 92105 4300  1 200,00 zł   - zł  

926 92601 4210 Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników miejscowego placu zabaw poprzez wykonanie konserwacji urządzeń zabawowych;   200,00 zł   - zł  

926 92601 4300  1 800,00 zł   - zł  

926 92601 4210 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.);  

 300,00 zł   - zł  

926 92601 4260  1 700,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 12 052,40 zł   28 471,01 zł  

 40 523,41 zł  

2 BOREK 900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, 

itp.); 

 800,00 zł   - zł  

900 90004 4300  200,00 zł   - zł  

900 90015 4210 Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup i montaż jednej lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Borek;  8 745,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 
przemysłowych, spożywczych itp.);  

 200,00 zł   - zł  

921 92105 4220  1 220,92 zł   - zł  

921 92109 4210 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.); 

 1 000,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 500,00 zł   - zł  

921 92109 4300  500,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 14 165,92 zł   - zł  

 14 165,92 zł  

3 CHUDOBA 900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, 

itp.); 

 700,00 zł   - zł  

900 90004 4300  300,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.);  

 500,00 zł   - zł  

921 92105 4220  2 500,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Polepszenie warunków prowadzenia zebrań sołeckich poprzez zakup namiotu;  5 000,00 zł   - zł  

926 92601 4210 Poszerzenie oferty miejscowego terenu rekreacyjnego w nowe urządzenia siłowe;  6 350,52 zł   - zł  

RAZEM: 
 15 350,52 zł   - zł  

 15 350,52 zł  

4 CIECIERZYN 900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, 

itp.); 

 2 500,00 zł   - zł  

900 90004 4300  500,00 zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.);  

 200,00 zł   - zł  

921 92105 4220  1 800,00 zł  

  921 92105 4300   500,00 zł   

921 92109 4210 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.); 

 454,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 600,00 zł  

921 92109 4300  1 200,00 zł  
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921 92109 4430  246,00 zł  

  
926 92601 4260 

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.); 

 1 500,00 zł   - zł  

926 92601 4210 Zwiększenie atrakcyjności miejscowego placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń zabawowych;  13 488,28 zł   - zł  

RAZEM: 
 23 988,28 zł   - zł  

 23 988,28 zł  

5 DOBIERCICE 900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, 

itp.); 

 1 700,00 zł   - zł  

900 90004 4300  1 000,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.); 

 200,00 zł   - zł  

921 92105 4220  1 300,00 zł   - zł  

921 92105 4300  1 000,00 zł   - zł  

921 92109 4210 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.); 

 7 400,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 500,00 zł   - zł  

921 92109 4270  4 500,00 zł   - zł  

921 92109 4300  3 579,30 zł   - zł  

926 92601 4210 Poszerzenie oferty miejscowego placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe;  2 500,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 24 679,30 zł   - zł  

 24 679,30 zł  

6 GOŁKOWICE 600 60017 4210 Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Gołkowice (m.in. zakup kamienia, prace ziemne itp.);  1 888,34 zł   - zł  

900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, 

itp.); 

 1 000,00 zł   - zł  

900 90004 4300  1 700,00 zł   - zł  

926 92601 4260 
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.); 

 1 700,00 zł   - zł  

926 92601 6050 Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Gołkowice  - zł   10 000,00 zł  

RAZEM: 
 6 288,34 zł   10 000,00 zł  

 16 288,34 zł  

7 GOSŁAW 600 60017 4210 Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Gosław (m.in. zakup kamienia, prace ziemne itp.);  3 000,00 zł   - zł  

600 60017 4210 Poprawa wizerunku oraz komunikacji wsi Gosław poprzez zakup tabliczek z numerami domostw;  600,00 zł   - zł  

900 90004 4210 
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, 
itp.); 

 300,00 zł   - zł  

921 92105 4220 
Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.);  

 500,00 zł   - zł  

921 92109 4210 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.); 

 400,00 zł   - zł  

921 92109 4260  800,00 zł   - zł  

921 92109 4300  300,00 zł   - zł  

921 92109 4270 
Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Gosławiu poprzez wykonanie remontu i adaptacji nieużytkowanego pomieszczenia na pomieszczenie 
gospodarczo-świetlicowe (etap II); 

 5 551,20 zł   - zł  

RAZEM: 
 11 451,20 zł   - zł  

 11 451,20 zł  

8 JAŚKOWICE .010 .01008 4270 Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszańców sołectwa Jaśkowice poprzez dofinasowanie budowy polderu powodziowego;  8 860,73 zł   - zł  

600 60017 4210 Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Jaśkowice (m.in. zakup kamienia, prace ziemne itp.);  1 600,00 zł   - zł  

900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  2 000,00 zł   - zł  

900 90004 4300  2 000,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.);  

 300,00 zł   - zł  

921 92105 4220  2 000,00 zł   - zł  

921 92109 4210 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.); 

 1 500,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 700,00 zł   - zł  
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921 92109 4300  800,00 zł   - zł  

926 92601 4210 Poszerzenie oferty miejscowego terenu rekreacyjnego poprzez zmianę jego lokalizacji placu zabaw i zamontowanie ogrodzenia z siatki;  1 500,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 22 260,73 zł   - zł  

 22 260,73 zł  

9 JAKUBOWICE 600 60017 4210 Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Jakubowice (m.in. zakup kamienia, prace ziemne itp.);  1 300,00 zł   - zł  

754 75412 4210 Zakup wyposażenie p.poż w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach;  2 000,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.) 

 300,00 zł   - zł  

921 92105 4220  1 200,00 zł   - zł  

921 92105 4300  1 000,00 zł   - zł  

921 92109 4210 Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Jakubowice poprzez finansowanie bieżących kosztów 

utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); 

 1 500,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 500,00 zł   - zł  

921 92109 4300  400,00 zł   - zł  

921 92109 4210 Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Jakubowicach poprzez wykonanie remontu obiektu (zakup materiałów budowlanych, usług 

remontowych); 

 5 801,11 zł   - zł  

921 92109 4270  8 000,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 23 001,11 zł   - zł  

 23 001,11 zł  

10 JANÓWKA 600 60017 6050 Budowa drogi w Janówce (działki nr 263 ark. m. 1 i 114/1 ark. m. 1)  - zł   16 076,12 zł  

900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  1 000,00 zł   - zł  

921 92109 4210 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.); 

 1 000,00 zł   - zł  

921 92109 4260  2 000,00 zł   - zł  

921 92109 4300  1 000,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 5 000,00 zł   16 076,12 zł  

 21 076,12 zł  

11 KOCHŁOWICE 900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  700,00 zł   - zł  

900 90004 4300  300,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.);  

 200,00 zł   - zł  

921 92105 4220  1 000,00 zł   - zł  

921 92105 4300  500,00 zł   - zł  

921 92109 4210 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.); 

 200,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 400,00 zł   - zł  

921 92109 4300  400,00 zł   - zł  

921 92109 4270 Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Kochłowicach poprzez wykonanie izolacji fundamentu obiektu i elewacji;  15 142,16 zł   - zł  

RAZEM: 
 19 842,16 zł   - zł  

 19 842,16 zł  

12 KOSTÓW 
754 75412 4210 

Zakup materiałów budowalnych związanych z rozpoczętym procesem budowlanym Strażnicy w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kostowie; 

 5 000,00 zł   - zł  

754 75412 4210 Zakup wyposażenie w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostowie – dresy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej;  1 500,00 zł   - zł  

900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  2 000,00 zł   - zł  

900 90004 4300  1 000,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.);  

 500,00 zł   - zł  

921 92105 4220  1 500,00 zł   - zł  

921 92105 4300  1 000,00 zł   - zł  

921 92109 4210 Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kostów poprzez finansowanie bieżących kosztów 

utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); 

 4 233,12 zł   - zł  

921 92109 4260  2 500,00 zł   - zł  

921 92109 4300  1 500,00 zł   - zł  

921 92109 4300 Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Kostowie poprzez wykonanie konserwacji drewnianej podbitki;  1 500,00 zł   - zł  

921 92109 4300 Zwiększenie bezpieczeństwa na obiektach gminnych poprzez zakup i montaż alarmu i monitoringu obejmującego teren świetlicy wiejskiej w Kostowie;  4 500,00 zł   - zł  
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926 92601 4210 Poprawa wizerunku oraz komunikacji wsi Kostów poprzez zakup tablicy ogłoszeń oraz wymianę drewnianych elementów na boisku sportowym;  1 500,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 28 233,12 zł   - zł  

 28 233,12 zł  

13 MIECHOWA 900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  800,00 zł   - zł  

900 90004 4300  200,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 
przemysłowych, spożywczych itp.);  

 500,00 zł   - zł  

921 92105 4220  1 000,00 zł   - zł  

921 92105 4300  1 000,00 zł   - zł  

921 92109 4210 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.); 

 2 800,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 400,00 zł   - zł  

921 92109 4300  2 955,60 zł   - zł  

921 92109 4270 Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Miechowej  12 000,00 zł  - zł  

RAZEM: 
 22 655,60 zł   - zł  

 22 655,60 zł  

14 NASALE 600 60017 4210 Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Nasale (m.in. zakup kamienia, prace ziemne itp.);  4 838,25 zł   - zł  

754 75412 4210 Zakup wyposażenie p.poż w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasalach;  6 000,00 zł   - zł  

801 80101 4210 Zwiększenie oferty dydaktycznej przedszkola w Nasalach poprzez zakup niezbędnego wyposażenia;  2 000,00 zł   - zł  

900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  800,00 zł   - zł  

900 90004 4300  200,00 zł   - zł  

900 90015 4210 Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup i montaż jednej lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Nasale;  6 000,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 
przemysłowych, spożywczych itp.);  

 200,00 zł   - zł  

921 92105 4220  1 300,00 zł   - zł  

921 92109 4210 Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Nasale poprzez finansowanie bieżących kosztów 

utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); 

 800,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 500,00 zł   - zł  

921 92109 4300  1 000,00 zł   - zł  

926 92601 4260 
Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych dla mieszkańców w sołectwie Nasale poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania obiektu szatni 

sportowej (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materiałów budowlanych itp.); 

 1 700,00 zł   - zł  

926 92601 4210 Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich;  1 500,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 27 838,25 zł   - zł  

 27 838,25 zł  

15 PARUSZOWICE 754 75412 4210 Zakup wyposażenie p.poż w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Paruszowicach;  5 000,00 zł   - zł  

900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  2 000,00 zł   - zł  

900 90004 4300  500,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.);  

 300,00 zł   - zł  

921 92105 4220  2 000,00 zł   - zł  

921 92105 4300  700,00 zł   - zł  

921 92109 4210 Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Paruszowice poprzez finansowanie bieżących kosztów 

utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, woda, opału, środków czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.); 

 2 289,07 zł   - zł  

921 92109 4260  1 500,00 zł   - zł  

921 92109 4300  1 200,00 zł   - zł  

921 92109 4430  246,00 zł   - zł  

921 92109 4210 
Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Paruszowicach poprzez wykonanie remontu obiektu (zakup materiałów budowlanych, usług 
remontowych); 

 7 000,00 zł   - zł  

926 92601 4260 
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.); 

 1 500,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 24 235,07 zł   - zł  

 24 235,07 zł  

16 POGORZAŁKA 600 60017 4210 Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Pogorzałka (m.in. zakup kamienia, prace ziemne itp.);  1 500,00 zł   - zł  
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754 75412 4210 Zakup wyposażenie p.poż w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasalach;  496,71 zł   - zł  

900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  3 000,00 zł   - zł  

921 92109 4210 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.); 

 100,00 zł   - zł  

921 92109 4260  500,00 zł   - zł  

921 92109 4300  200,00 zł   - zł  

921 92109 4210 Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Pogorzałka poprzez wykonanie remontu;  4 000,00 zł   - zł  

921 92109 4270  2 000,00 zł   - zł  

RAZEM : 
 11 796,71 zł   - zł  

 11 796,71 zł  

17 POLANOWICE 900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  1 300,00 zł   - zł  

900 90004 4300  700,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.);  

 200,00 zł   - zł  

921 92105 4220  3 000,00 zł   - zł  

921 92105 4300  400,00 zł   - zł  

921 92109 4210 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.); 

 5 000,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 600,00 zł   - zł  

921 92109 4300  2 400,00 zł   - zł  

921 92109 4270 Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Polanowicach poprzez wykonanie remontu dachu;  22 813,82 zł   - zł  

RAZEM: 
 37 413,82 zł   - zł  

 37 413,82 zł  

18 PROŚLICE 900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  500,00 zł   - zł  

921 92109 4260 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.); 

 2 200,00 zł   - zł  

921 92109 4300  1 500,00 zł   - zł  

921 92109 4300 Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Proślicach poprzez wykonanie remontu obiektu (zakup materiałów budowlanych, usług remontowych);  9 800,00 zł   - zł  

921 92109 4210  11 203,00 zł   - zł  

926 92601 4210 
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.); 

 1 500,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 26 703,00 zł   - zł  

 26 703,00 zł  

19 PSZCZONKI 801 80101 4210 Zwiększenie oferty dydaktycznej przedszkola w Nasalach poprzez zakup niezbędnego wyposażenia;  500,00 zł   - zł  

900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  600,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 
przemysłowych, spożywczych itp.);  

 200,00 zł   - zł  

921 92105 4220  1 300,00 zł   - zł  

921 92109 4210 Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 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.); 

 100,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 000,00 zł   - zł  

921 92109 4300  200,00 zł   - zł  

921 92109 4210 Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Pszczonkach poprzez dokończenie budowy sanitariatów etap II.  4 000,00 zł   - zł  

921 92109 4270  4 923,64 zł   - zł  

921 92109 4300  2 971,11 zł   - zł  

RAZEM: 
 15 794,75 zł   - zł  

 15 794,75 zł  

20 ROSZKOWICE 900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  3 000,00 zł   - zł  

900 90004 4300  1 500,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.);  

 200,00 zł   - zł  

921 92105 4220  1 900,00 zł   - zł  

921 92105 4300  1 500,00 zł   - zł  

921 92109 4210 Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Roszkowice poprzez finansowanie bieżących kosztów  700,00 zł   - zł  
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921 92109 4260 utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, woda, opału, środków czystości, przeglądów, materiałów budowlanych, wyposażenia świetlicy itp.)  1 354,00 zł   - zł  

921 92109 4300  800,00 zł   - zł  

921 92109 4430  246,00 zł   - zł  

921 92109 4210 Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Roszkowicach poprzez wykonanie remontu obiektu (zakup materiałów budowlanych, usług 

remontowych); 

 10 230,50 zł   - zł  

921 92109 4300  13 000,00 zł   - zł  

926 92601 4260 
Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych dla mieszkańców w sołectwie Roszkowice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania obiektu szatni 

sportowej (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, materiałów budowlanych itp.); 

 1 700,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 36 130,50 zł   - zł  

 36 130,50 zł  

21 SARNÓW 600 60017 4210 Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Sarnów (m.in. zakup kamienia, prace ziemne itp.);  1 500,00 zł   - zł  

900 90004 4210 
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, 

itp.); 

 500,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.);  

 100,00 zł   - zł  

921 92105 4220  900,00 zł   - zł  

921 92109 4210 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.); 

 200,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 000,00 zł   - zł  

921 92109 4300  300,00 zł   - zł  

921 92109 4270 Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Sarnowie poprzez wykonanie remontu dachu (etap II); 11 788,34 zł  - zł  

RAZEM: 
 16 288,34 zł   - zł  

 16 288,34 zł  

22 SIEROSŁAWICE 900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);  2 000,00 zł   - zł  

900 90004 4300  4 000,00 zł   - zł  

900 90015 4210 Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup i montaż jednej lampy solarnej w sołectwie Sierosławice;  3 477,46 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 
przemysłowych, spożywczych itp.);  

 100,00 zł   - zł  

921 92105 4220  1 200,00 zł   - zł  

921 92109 4210 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.); 

 800,00 zł   - zł  

921 92109 4260  1 200,00 zł   - zł  

921 92109 4300  500,00 zł   - zł  

RAZEM: 
 13 277,46 zł   - zł  

 13 277,46 zł  

23 WOJSŁAWICE 900 90004 4210 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, 

itp.); 

 3 000,00 zł   - zł  

900 90004 4300  454,00 zł   - zł  

921 92105 4210 Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów 

przemysłowych, spożywczych itp.); 

 100,00 zł   - zł  

921 92105 4220  400,00 zł   - zł  

921 92109 4210 Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy 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.); 

 800,00 zł   - zł  

921 92109 4300  200,00 zł   - zł  

921 92109 4300 Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Wojsławicach poprzez wykonanie nowej instalacji elektrycznej;  4 000,00 zł   - zł  

926 92601 4210 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż ogrodzenia terenu;  500,00 zł   - zł  

926 92601 4210 Poszerzenie oferty miejscowego placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe;  3 971,54 zł   - zł  

RAZEM: 
 13 425,54 zł   - zł  

 13 425,54 zł  

                

     RAZEM PLAN WYDATKÓW 506419,25 zł  

     w tym   

     WYDATKI BIEŻĄCE 451872,12 zł  

     WYDATKI MAJĄTKOWE 54 547,13 zł  
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Załącznik nr 11 

 do uchwały nr XXXIV/244/20 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2021 roku 
 

Dział  Rozdział § Nazwa  Kwota w zł 

600   Transport i Łączność 100 800,00 

 60017  Drogi wewnętrzne 100 800,00 

  6050 Budowa drogi w Biskupicach 28 471,01 

   FS Biskupice 28 471,01 

  6050 Budowa drogi w Janówce  72 328,99 

   FS Janówka 16 076,12 

   Urząd Miejski w Byczynie 56 252,87 

710   Działalność usługowa 172 000,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 137 000,00 

  6050 
Opracowanie Miejscowych Planów zagospodarowania 

przestrzennego 
37 000,00 

  6050 
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Byczyna 
100 000,00 

   Urząd Miejski w Byczynie 137 000,00 

 71095  Pozostała działalność 35 000,00 

  6050 Opracowanie strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 35 000,00 

   Urząd Miejski w Byczynie 35 000,00 

750   Administracja publiczna  20 000,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 

  6060 Komputeryzacja gminy 20 000,00 

   Urząd Miejski w Byczynie 20 000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 10 000,00  

  6170 
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku celem zakupu naczepy cysterny na wodę 
10 000,00 

   Urząd Miejski w Byczynie 10 000,00 

801   Oświata i wychowanie 196 000,00 

 80101  Szkoły podstawowe 35 000,00 

  6050 Zakup okien wraz z montażem  20 000,00 

   Zespół Szkół w Byczynie  20 000,00 

  6050 Budowa ogrodzenia wokół Szkoły w Roszkowicach 15 000,00 

   PSP Roszkowice 15 000,00 

 80104  Przedszkola 15 000,00 

  6060 Zakup zmywarki do stołówki Przedszkola w Byczynie 15 000,00 

   Publiczne Przedszkole w Byczynie 15 000,00 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 115 000,00 

  6060 Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 115 000,00 

   Urząd Miejski w Byczynie  

 80130  Szkoły zawodowe 31 000,00 

  6060 
Zakup sprzętu do stacji kontroli pojazdów w Polanowicach 

(analizator spalin, dynomierz)  
31 000,00 

   Zespół Szkół w Byczynie 31 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 431 200,00 

  6057 

Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice  

i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenie oczyszczalni 

ścieków  

740 384,00 
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  6059 

Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice  

i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenie oczyszczalni 

ścieków  

690 816,00 

   Urząd Miejski w Byczynie 1 431 200,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 000,00 

 92120  Pozostała działalność 70 000,00 

  6580 

Wykonanie krypt na pochówek szczątków ludzkich 

eksplorowanych podczas wykopalisk archeologicznych  

w Byczynie 

70 000,00 

   Urząd Miejski w Byczynie 70 000,00 

926   Kultura fizyczna 10 000,00 

 92601  Obiekty sportowe 10 000,00 

  6050 Budowa chodnika we wsi Gołkowice 10 000,00 

   FS Gołkowice 10 000,00 

Razem wydatki 2 010 000,00 

INWESTYCJE 2021 

60017  

Budowa drogi w Biskupicach 

Zaplanowano środki finansowe na Funduszu Sołeckim w Biskupicach na przedsięwzięcie związane  

z poprawą stanu dróg gminnych w miejscowości poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej  

na terenie bloków dz. nr 19/25 ark. m. 4 w m. Biskupice. 

Budowa drogi w Janówce 

Zadanie planowane w budżecie Gminy od kilku lat. Po wykonaniu map do celów projektowych i rozwiązaniu 

problemów z granicach przebiegu drogi w 2020 r. została opracowana dokumentacja techniczna budowy drogi. 

W działaniach dotyczący zaprojektowania i zaplanowania drogi aktywnie włączyło się sołectwo Janówka 

przeznaczając również środki na zakup kamienia dla wykonania przedmiotowej inwestycji. W wyniku 

realizacji tej inwestycji powstanie droga o nawierzchni bitumicznej na działce nr 263 a.m. 1. Długość drogi ok. 

200 m. Na inwestycję łącznie ze środkami Funduszu Sołeckiego planuje się przeznaczyć kwotę 72 328,99 zł. 

71004 

Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

Zadanie zaplanowane by opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna. Proces 

opracowania takiego planu jest procesem długotrwałym i czasochłonnym. Dla zgłoszonych planów i zmian  

w istniejących planach gmina zleciła ich wykonanie w 2013 r. Środki zabezpieczone obecnie w budżecie mają 

zabezpieczyć środki finansowe na wykonanie opracowania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Roszkowice obejmujący obszar w obrębach: Borek, Roszkowice, Wojsławice, Nasale, Gosław, Paruszowice”. 

Planuje się kwotę 37 000,00 zł. 

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 wynika z treści ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

oraz postępach w opracowywaniu planów miejscowych. Z naszego doświadczenia na przestrzeni ostatnich lat 

wynika, że zapisy obowiązującego od 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 

Byczyna wymagają aktualizacji. Jego opracowanie zostanie zlecone firmie zewnętrznej. Na ten cel zaplanowano 

środki w wysokości 100.000 zł. W tym zakresie tego zadania Gmina Byczyna otrzymała także grant z Fundacji 

Sendzimira w Warszawie, który wspierał będzie powstanie tego dokumentu. W ramach tego grantu zaplanowano 

pogłębione konsultacje społeczne w procesach planowania przestrzennego. Wsparcie to będzie prowadzone  

aż do końca 2021 r. W końcu sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Byczynie podjęła uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Byczyna (uchwała nr XXVIII/210/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 sierpnia 2020 r.). 
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71095 

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2021 – 2030 

Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Gminy Byczyna została przyjęta przez Radę Miejską  

w Byczynie 25 listopada 2015 r. uchwałą nr XVIII/127/15 i obowiązuje do końca 2020 r. Wobec powyższego 

konieczne jest 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. Na opracowanie strategii w budżecie 2021 r. przeznaczono 35 000 zł. 

75023 

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. 

75412 

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

Dotacja zostanie przeznaczona dla KPPSP w Kluczborku na zakup naczepy cysterny na wodę. Pozyskane 

środki od gmin zabezpieczą wkład własny w wysokości 10% przedsięwzięcia. Przewidywana wartość 

całkowita inwestycji to 350 000,00 zł. 

80101 

Zakup okien wraz z montażem 

Kolejny etap dotyczący wymiany okien w budynku Zespołu Szkół przy ul. Borkowskiej. 

Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Roszkowicach 

W związku ze złym stanem technicznym istniejącego murowanego ogrodzenia szkoły w Roszkowicach  

od strony wschodniej i północnej zaleceniem inspektora kontroli technicznej należy uzupełnić ubytki 65 mb 

ogrodzenia. 

80104 

Zakup zmywarki do stołówki Przedszkola w Byczynie 

W związku z wyeksplatowaniem się obecnej zmywarki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Byczynie 

należy zakupić nową zmywarkę celem należytego funkcjonowania stołówki. 

80113 

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 

Zadanie zaplanowane w związku z koniecznością zakupu autobusu niepełnosprawnych na potrzeby 

niepełnosprawnych mieszkańców gminy i dowozu tych osób do szkół. Wydatkowanie zaplanowanych 

pieniędzy uwarunkowane jest pozyskaniem dotacji w ramach środków PFRON. W chwili obecnej 

otrzymaliśmy informację (mailowo) z PCPR w Kluczborku o przyznanej dotacji w kwocie 238 537,89 zł, 

czekamy na podpisanie umowy.  

80130 

Zakup sprzętu do stacji kontroli pojazdów w Polanowicach (analizator spalin, dynomierz) 

W celu dalszego sprawnego funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów w Polanowicach oraz otrzymania 

akredytacji należy zakupić analizator spalin i dynomierz. 
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90001 

Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę  

i wyposażenie oczyszczalni ścieków. 

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 zł. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na kwotę 1 431 200,00 zł. 

Realizacja operacji przewidziana jest do listopada 2021 r. 

92120 

Wykonanie krypt na pochówek szczątków ludzkich eksplorowanych podczas wykopalisk archeologicznych  

w Byczynie. 

Zadanie planowane do wykonania robót budowlanych krypt na pochówek szczątków ludzkich 

eksplorowanych w badaniach archeologicznych w latach 2009 – 2015. W II połowie roku 2020 uzgodniono z 

Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Parafią Ewangelicko-Augsburską w Wołczynie lokalizację 

krypt przy kościele ewangelickim w Byczynie. Budowa krypt pozwoli na umieszczenie w nich przebadanych 

szczątków ludzkich eksplorowanych w ratunkowych badaniach archeologicznych prowadzonych przy okazji 

budowy ulic w centrum Byczyny. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa dla zadania  

i uzgadniana w Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie koncepcji, szczegółów. Szacuje 

się że koszt budowy krypty wyniesie ok. 70 000,00zł. 

92601 

Budowa chodnika we wsi Golkowice 

Zabezpieczono w Funduszu Sołeckim sołectwa Gołkowice kwotę 10.000,00 zł na wykonanie chodnika  

z kotki brukowej mającego na celu poprawę dostępności do posiadanej przez sołectwo infrastruktury 

rekreacyjnej w postaci placu zabaw, siłowni napowietrznej oraz altany biesiadnej. 
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