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1. WPROWADZENIE 

Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 jest podstawowym i najważniejszym 

dokumentem samorządu lokalnego, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki 

rozwoju, prowadzonej w przestrzeni gminy.  

Respektując nowatorskie zasady rozwoju regionalnego w Polsce (tzw. nowy paradygmat rozwoju 

regionalnego), Strategia uwzględnia potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty gminnej, promując 

współpracę pomiędzy samorządem oraz sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi i 

innymi instytucjami, mającymi wpływ na realizację celów strategicznych Gminy Byczyna. Dlatego w 

systemie zarządzania polityką rozwoju, Strategia pełni kluczową rolę – jako generalny plan 

postępowania władz samorządu gminnego, ale również jako narzędzie współpracy z innymi 

partnerami samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi. Tworzenie partnerstw na etapie 

realizacji poszczególnych kierunków interwencji niniejszej Strategii będzie miało kluczowe znaczenie 

dla pozyskiwania zewnętrznych zasobów finansowych.  

Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 jest narzędziem wspierania pozytywnych 

zmian w całej przestrzeni gminnej oraz niwelowania barier pojawiających się w otoczeniu. W tym 

kontekście szczególnie ważna jest współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 została przygotowana w wyniku prac, 

prowadzonych przez kierownictwo gminy oraz zewnętrznych doradców. Dokument uwzględnia 

wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie analizy stanu istniejącego oraz planów i 

założeń inwestycyjnych.  

Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 jest spójna z priorytetami i celami 

dokumentów szczebla krajowego i regionalnego, tj. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-

2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie; Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 r.; 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.; Średniookresowej Strategii Rozwoju 

Kraju do 2020 r.; krajowych strategii sektorowych oraz Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 

do 2020 r. i Strategii Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno na lata 2015-2015. 
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1.1. Przesłanki budowy Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020  

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 jest odpowiedzią na dynamikę 

zmian społeczno-gospodarczych, zachodzących w obrębie gminy, jak i w jej otoczeniu (rzeczywiste 

procesy i zjawiska - natury gospodarczej, społecznej, kulturowej, zarządczej, itp.), a także wynika z 

nurtu przesłanek formalno-prawnych, uzasadniających potrzebę weryfikacji dokumentów 

strategicznych wszystkich JST w kraju (konieczność przeglądu i weryfikacji Strategii w kontekście 

dostosowania założeń do wytycznych i rekomendacji, które płyną z dokumentów o charakterze 

nadrzędnym).  

Konieczność tworzenia gminnych dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym nie 

wynika wprost z przepisów prawa. Znowelizowana w 2013 r. ustawa o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, tworząca podstawy prawne do przygotowania przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego zasad wdrażania programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020, wśród dokumentów 

strategicznych opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego wymienia jedynie 

strategie rozwoju województw oraz strategie ponadregionalne. Katalog ten pozostawia jednak 

otwarty, a wśród podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki rozwoju wymienia 

samorząd gminny.  

Ugruntowana praktyka prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu gminnym realizowana jest 

najczęściej w postaci tworzenia gminnych strategii rozwoju. Zasady lokalnej polityki rozwoju 

powinny jednak uwzględniać wytyczne w zakresie prowadzenia polityki rozwoju na wyższych 

szczeblach. Poczynając od dokumentów na szczeblu Unii Europejskiej, w szczególności 

uwzględniając zasady Europejskiej Polityki Spójności, poprzez strategiczne dokumenty krajowe, 

przygotowywane przede wszystkim przez administrację rządową, a kończąc na wojewódzkiej i 

subregionalnej strategii rozwoju, opracowywanych przez samorząd województwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu „EUROPA 2020” 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności” 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka, sprawne państwo 
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Przedstawiony schemat przedstawia aktualny system prowadzenia polityki rozwoju, oparty o 

hierarchiczny układ dokumentów strategicznych, wzajemnie ze sobą spójnych i powiązanych. 

Obejmuje on wytyczne płynące ze strategii Europa 2020, Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, 

Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (SRK) oraz 9 strategii zintegrowanych, obejmujących 8 

strategii branżowych i Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 

Obszary wiejskie (KSRR). W tak ujęty system wpisuje się Strategia Rozwoju Województwa 

Opolskiego do 2020r., stanowiąca z kolei podstawę dla konstruowania subregionalnych i lokalnych 

dokumentów strategicznych. W procesie lokalnego planowania strategicznego należy jednak 

pamiętać o zachowaniu spójności i relacyjnym powiązaniu z systemem nadrzędnych dokumentów 

strategicznych, szczególnie tych opracowanych po wejściu w życie aktualnej strategii wojewódzkiej.  

Tak zdefiniowany układ instytucjonalny programowania polityki rozwoju, w którym dokumenty 

niższego szczebla uwzględniają priorytety wynikające z programów nadrzędnych, wzmacnia efekty 

rozwojowe poprzez jednoznaczne określanie kluczowych kierunków interwencji. Spójność w 

wymiarze wertykalnym jednocześnie prowadzi do koncentracji środków publicznych na jasno 

zdefiniowanych celach rozwojowych.  

Nadrzędne dokumenty strategiczne  

Fundamentalne wytyczne dotyczące polityki rozwoju płyną z nadrzędnych dokumentów 

europejskich, określających zasady Europejskiej Polityki Spójności. Ważna jest też sama filozofia 

redystrybucji środków europejskich, która w ostatnich latach uległa przeorientowaniu z funkcji 

wyrównawczej na wzmacnianie konkurencyjności obszarów silnych oraz lepsze wykorzystanie 

Krajowa Strategia 
Rozwoju 

Regionalnego 2010-
2020: 

Regiony, Miasta, 
Obszary wiejskie 

8 Strategii branżowych: 
- Rozwoju Transportu 
- Rozwoju bezpieczeństwa 
narodowego RP 
- Bezpieczeństwa 
energetycznego i środowiska 
- Rozwoju kapitału społecznego 
- Innowacyjności i efektywności 
gospodarki 
- Zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa 
- Rozwoju kapitału ludzkiego 
- Sprawne państwo 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Opolskiego do 2020 
r. 

Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 

2030 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego 

województwa opolskiego 

Strategia obszaru 

funkcjonalnego Kluczbork 

– Namysłów – Olesno 

2015-2020 
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istniejących potencjałów rozwojowych. Będąca podstawą Europejskiej Polityki Spójności Strategia 

Europa 2020 oparta została na trzech priorytetach:  

(1) rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,  

(2) promocji gospodarki oszczędzającej zasoby, zielonej i konkurencyjnej,  

(3) sprzyjaniu gospodarce o wysokim zatrudnieniu, sprzyjającej spójności społecznej i terytorialnej.  

Głównym dokumentem szczebla krajowego, wskazującym strategiczne zadania państwa w 

horyzoncie czasowym spójnym z dokumentami europejskimi, tym samym oddającym priorytety 

rozdziału funduszy europejskich na lata 2014-2020 jest Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK). Dokument ten, 

przyjęty 25 września 2012 r., wpisuje się w nowy system strategicznego zarządzania rozwojem kraju 

poprzez uwzględnienie wytycznych odnośnie głównych kierunków rozwoju, płynących z 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Podstawowe 

priorytety SRK, koncentrujące główne działania i wyznaczające kierunki interwencji, mające na celu 

przyspieszenie procesów rozwojowych, to: 

(1) sprawne i efektywne państwo,  

(2) konkurencyjna gospodarka,  

(3) spójność społeczna i terytorialna.  

W kontekście programowania polityki rozwoju na szczeblach niższych ważne jest, że SRK stanowi 

odniesienie dla dokumentów przygotowywanych na potrzeby programowania środków Unii 

Europejskiej na lata 2014 2020 – umowy partnerstwa i programów operacyjnych.  

 

Strategie Zintegrowane  

Dopełnieniem i swoistym narzędziem realizacji priorytetów określonych przez SRK jest 9 strategii 

zintegrowanych, których zadaniem jest rozwinięcie działań SRK i uszczegółowienie reform w niej 

określonych. Z punktu widzenia lokalnej polityki rozwoju kluczowe miejsce zajmuje dokument 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. Zgodnie z 

przedstawionym w nim, nowym paradygmatem rozwoju regionalnego, w proces planowania 

strategicznego należy włączyć następujące wytyczne:  

 wykorzystywanie zasobów endogenicznych regionów (uniezależnianie się od transferów 

zewnętrznych),  
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 tworzenie polityk wieloletnich i zdecentralizowanych w przeciwieństwie do 

dotychczasowych dotacji jednorazowo przeznaczanych na działania krótkoterminowe,  

 finansowanie inwestycji wyselekcjonowanych (jako tych działań, które w największym 

stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i powodują jego 

dyfuzję),  

 wieloszczeblowe zarządzanie polityką regionalną – zaangażowanie wielu partnerów przez 

władze regionalne,  

 zróżnicowane podejście do różnych typów regionów – wykorzystywanie specjalizacji 

regionalnych i subregionalnych oraz reagowanie na specyficzne bariery rozwojowe.  

 

Wytyczne te zostały sformułowane przede wszystkim w celu wzmocnienia procesu programowania 

polityki rozwoju na szczeblu wojewódzkim. Jednak myśl zawarta w powyższych uwagach może 

stanowić ważną wskazówkę podczas programowania polityki rozwoju na szczeblu powiatowym i 

gminnym. Ponadto, zgodnie z rekomendacjami KSRR, w procesie zarządzania strategiami rozwoju 

postuluje się tworzenie i utrwalanie szerokich partnerstw między instytucjami publicznymi i 

społeczeństwa obywatelskiego tak, by zapewnić skuteczny i wielopoziomowy system zarządzania 

polityką rozwoju.  

Spośród pozostałych strategii zintegrowanych szczególnie ważne dla lokalnej polityki rozwoju jest 

uwzględnienie wytycznych płynących z tych strategii, które w istotnym stopniu dotyczą obszarów 

związanych z zakresem zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Wśród 

najważniejszych strategii należy wymienić następujące dokumenty:  

1) Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. „Dynamiczna Polska 2020” – dokument 

przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i uchwalony 15 stycznia 2013 r. – szczególnie w 

zakresie działań zmierzających do realizacji takich celów jak: dostosowanie otoczenia regulacyjnego 

i finansowego do potrzeb innowacyjnej gospodarki, stymulowania innowacyjności poprzez wzrost 

efektywności wiedzy i pracy oraz wspieranie napływu innowacyjnych i odpowiedzialnych inwestycji;  

2) Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 – dokument przygotowany przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uchwalony 26 marca 2013 r. – szczególnie w zakresie działań 

zmierzających do wzmocnienia partycypacji obywatelskiej w procesie kreowania lokalnej polityki 

rozwoju, wzmacniania wzajemnego zaufania obywateli oraz zaufania obywateli do instytucji i 
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organów państwa, a także wzmacniania gotowości mieszkańców do działania na rzecz społeczności 

lokalnej;  

3) Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – dokument przygotowany przez Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej i uchwalony 18 czerwca 2013 r. – szczególnie w zakresie działań na rzecz wzrostu 

poziomu zatrudnienia mieszkańców, wydłużenia aktywności zawodowej osób starszych, 

przeciwdziałaniu procesom wykluczenia społecznego oraz kreowania polityki edukacyjnej 

zmierzającej do podniesienia poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.  

 
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku 

Najważniejszym dokumentem określającym zasady polityki rozwoju na szczeblu regionalnym jest 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. (SRWO). Zapisy dokumentu postulują 

koncentrację środków na precyzyjnie zdefiniowanych priorytetach, operacjonalizację i 

parametryzację działań strategicznych, przejrzysty podział zadań i odpowiedzialności za 

poszczególne obszary polityki rozwoju, prowadzący jednak do mobilizacji zasobów wielu aktorów 

społecznych.  

Struktura SRWO obejmuje główne obszary polityki rozwoju województwa, a także kierunki i sposoby 

działania w tych obszarach. Dla każdego z 4 obszarów interwencji (wyzwań) sformułowano cel 

strategiczny, stanowiący opis pożądanego kierunku zmian w perspektywie do 2020 roku. Każdy z 

celów strategicznych w ramach obszarów realizowany jest poprzez wyodrębnione kierunki polityki 

rozwoju, złożone z katalogu działań priorytetowych. W odniesieniu do poszczególnych kierunków 

polityki sformułowana została strategia postępowania, określająca pożądany stan docelowy, a także 

określająca czynniki sprzyjające i ograniczające możliwość osiągnięcia zmiany będącej pochodną 

realizacji celu strategicznego. Na poniższym schemacie zobrazowano strukturę dokumentu. 
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Województwo opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród kluczowych czynników, determinujących potrzebę przygotowania Strategii Rozwoju Gminy 

Byczyna na lata 2015-2020, należy zatem wymienić:  

1. Dostosowanie Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 do nowych dokumentów 

strategicznych szczebla regionalnego i krajowego, w tym uspójnienie horyzontu czasowego 

Strategii z horyzontem czasowym nowego okresu programowania Unii Europejskiej oraz 

dokumentów nadrzędnych.  

Ostatnie lata to okres powstawania nowych i aktualizacji poprzednich wersji dokumentów 

planistycznych o charakterze strategicznym szczebla krajowego i regionalnego. Modyfikacjom uległa 

ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uchwalona została Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR), wprowadzająca nowy 
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Wyzwanie 1. 

Przygotowanie 

do rynku pracy, 

aktywne 

społeczeństwo 

Wyzwanie 2. 

Konkurencyjna 

gospodarka oparta 

na innowacyjności i 

współpracy z nauką 

Wyzwanie 3. Atrakcyjne 

obszary do zamieszkania, 

inwestowania i wypoczynku 

Wyzwanie 4. Zrównoważony 

rozwój aglomeracji opolskiej, 

miast i obszarów wiejskich 

regionu 
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paradygmat polityki regionalnej w Polsce, zaktualizowano dokumenty europejskie (Strategia Europa 

2020), krajowe (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2030 r., Średniookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju do 2020 r., Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.) i 

regionalne, w tym Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Uwzględnienie 

wytycznych i rekomendacji, płynących z dokumentów nadrzędnych, pozwoliło na skorelowanie 

Strategii Rozwoju Gminy Byczyna z priorytetami rozwojowymi województwa, a w dalszej 

perspektywie na korzystanie z nowych narzędzi polityki regionalnej.  

Horyzont czasowy Strategii Rozwoju Gminy Byczyna sięga 2020 roku, czego bezpośrednim 

uzasadnieniem jest przyjęcie okresu obejmującego w całości kolejną perspektywę finansową Unii 

Europejskiej (tj. 2014-2020), a także zbieżnego z horyzontem Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego. Ponadto, opracowanie Strategii na lata 2015-2020 zapewnia spójność z perspektywą 

przyjętą dla nowej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.  

2. Dostosowywanie polityki rozwoju do zmieniających się uwarunkowań społecznych oraz 

gospodarczych w gminie i jej otoczeniu.  

Gmina to nie tylko wydzielony granicami administracyjnymi obszar, ale przede wszystkim 

społeczność lokalna, w której na bieżąco ulega zmianie sytuacja społeczna, demograficzna i 

gospodarcza. Szereg poważnych przeobrażeń, jak np.: ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze (i 

związane z tym mniejsze dochody budżetowe oraz pogarszający się stan finansów publicznych), 

rosnące dysproporcje w dynamice rozwoju JST czy zmiana obserwowanych trendów 

demograficznych, wpływa w dużym stopniu także na sytuację gminy. Nowa Strategia Rozwoju 

Gminy Byczyna powinna się zatem opierać na konkretnych założeniach oraz definiować cele oraz 

kierunki interwencji, służące podnoszeniu konkurencyjności gminy oraz przełamywaniu 

strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych. Realizacja tych wyzwań nierzadko wiąże 

się z podejmowaniem współpracy z samorządami innych szczebli, instytucjami państwowymi, 

partnerami społecznymi i prywatnymi. Stąd też Strategia nie obejmuje wyłącznie zadań będących w 

kompetencjach samorządu gminnego, ale wskazuje na rozwiązania niezbędne dla stałego i 

efektywnego rozwoju całej wspólnoty Gminy Byczyna. Takie podejście jest zgodne z nowym 

paradygmatem polityki regionalnej państwa i wieloszczeblowym zarządzaniem polityką rozwoju JST. 
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1.2. Metodologia i harmonogram prac  

Strategię opracował zespół, powołany przez Burmistrza Byczyny. W jego skład weszli m.in. 

przedstawiciele władz samorządowych, urzędnicy samorządowi i zewnętrzni doradcy. Prace 

prowadził konsultant z  zewnętrznej firmy doradczej. 

Dzięki zaangażowaniu w proces budowy dokumentu przedstawicieli samorządu oraz urzędników 

samorządowych, Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 stanowi nie tylko element 

prowadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, ale również syntezę świadomych wyborów i 

rekomendacji przedstawicieli społeczności tworzących wspólnotę samorządową. Nie ogranicza się w 

swych zapisach wyłącznie do obowiązków realizowanych bezpośrednio przez władze samorządowe, 

ale jest wyzwaniem dla całej społeczności lokalnej (zgodnie z zasadą partnerstwa i współpracy, 

stanowiącą jeden z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej).  

 

1.3. Organizacja procesu tworzenia Strategii  

Zarządzanie strategiczne to kierowanie rozwojem w długim okresie czasu, dzięki wykorzystaniu 

rzetelnej wiedzy do analizy i oceny bieżącej oraz przyszłej sytuacji JST, a także dzięki przewidywaniu 

zmian w otoczeniu.  

Zgodnie z tymi założeniami, proces budowy Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 

przebiegał wieloetapowo, począwszy od planowania wstępnego (plan for planning, organizacja 

procesu), poprzez analizy statystyczne i strategiczne (diagnoza sytuacji), określenie wizji i misji oraz 

wybór obszarów priorytetowych i celów strategicznych, po budowę planu operacyjnego i wdrażanie 

Strategii wraz z systemem jej monitoringu.  

 

1. Obraz środowiska lokalnego – diagnoza społeczno-gospodarcza  

Planowanie strategiczne opiera się na możliwie obiektywnej ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej 

oraz potencjału JST, uwzględniającej jej powiązanie z otoczeniem. Celem pozyskania takiej oceny, 

przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Byczyna w układzie dynamicznym 

(kilkuletnim) i porównawczym (benchmarkingowym). Efektem prac było powstanie raportu 

diagnostycznego, opisującego podstawowe uwarunkowania rozwojowe Gminy Byczyna – materiał 

analityczny, charakteryzujący stan istniejący oraz tendencje społeczno-gospodarcze zachodzące w 

gminie w latach 2006-2011/12. Dokument opracowany został przede wszystkim w oparciu o 

materiały i dane Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) oraz dane Urzędu 
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Miejskiego w Byczynie. Wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej stały się materiałem 

wyjściowym do analizy zasobów własnych i otoczenia (analiza SWOT).  

 

2. Analiza strategiczna uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych metodą SWOT.  

Raport diagnostyczny, charakteryzujący podstawowe uwarunkowania rozwojowe gminy, posłużył 

jako impuls do dyskusji dotyczącej zasobów wewnętrznych gminy oraz wpływu otoczenia 

zewnętrznego. Dokonano oceny i analizy potencjału gminy oraz szans i zagrożeń dla jej dalszego 

rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym celu przeprowadzono analizę SWOT. Zamieszczona w 

niniejszej Strategii analiza SWOT, stała się podstawą do sformułowania podstawowych wyzwań i 

zagadnień strategicznych.  

 

3. Identyfikacja głównych kierunków rozwoju gminy i sformułowanie planu operacyjnego.  

Przedmiotem kolejnych prac stał się wybór obszarów priorytetowych i celów strategicznych oraz 

budowa planu operacyjnego Strategii. W oparciu o wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej oraz 

analizy SWOT, uczestnicy zespołu redakcyjnego, wspierani przez ekspertów, dokonali identyfikacji 

obszarów priorytetowych (kierunków rozwoju) dla rozwoju Miasta i Gminy Byczyna, czyli takich, 

które odzwierciedlają zasadnicze pola działań w zakresie intensyfikowania rozwoju. W efekcie prac 

zdefiniowano 4 obszary strategiczne:  

 
 
 
 
 
 
Kolejnym etapem prac z udziałem zespołu redakcyjnego było opracowanie planu operacyjnego 

Strategii Rozwoju Gminy Byczyna. Plan uwzględnia wytyczne i założenia zawarte w dokumentach 

wyższego rzędu (konsultanci dokonali analizy zgodności celów strategicznych i kierunków 

interwencji z priorytetami dokumentów szczebla krajowego i regionalnego) oraz realizuje wnioski 

płynące z opracowanej uprzednio analizy SWOT i postulatów zgłaszanych przez uczestników zespołu 

redakcyjnego, wspieranych przez władze samorządowe. Dla ukazania hierarchii powiązań łączących 

poszczególne elementy planu operacyjnego, zaprojektowano go w następującym układzie:  

 strategiczne obszary rozwoju – główne kierunki rozwoju;  

 cele strategiczne – długookresowe;  

EDUKACJA  I 

GOSPODARKA 

DZIEDZICTWO, 

TURYSTYKA i 

REKREACJA 

USŁUGI 

PUBLICZNE 

ZARZĄDZANIE 

ROZWOJEM 

GMINY 
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 cele operacyjne – średniookresowe;  

 kierunki interwencji (kluczowe zadania).  

 
Plan operacyjny został poddany szczegółowej dyskusji i niezbędnym uzupełnieniom, czym 

zwieńczono pracę merytoryczną nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 

2015-2020. Ostateczna wersja Strategii jest dokumentem perspektywicznym i długofalowym, a 

jednocześnie wskazującym priorytety i narzędzia realizacji, które na najbliższe lata wydają się 

stwarzać najwięcej możliwości dla rozwoju społeczno-gospodarczego całej wspólnoty 

samorządowej. Z biegiem czasu, na etapie wdrażania, Strategia ulegać będzie modyfikacjom i 

aktualizacjom w taki sposób, aby jej realizacja dostosowana była do bieżących potrzeb i aspiracji 

społeczności lokalnej. 

 

1.4. Harmonogram prac  

Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 przebiegały zgodnie z 

prezentowanym harmonogramem:  

Etap I: Prace przygotowawcze  

1. Spotkanie konsultantów z przedstawicielstwem Urzędu Miejskiego w Byczynie (o 

charakterze wprowadzającym);  

2. Prezentacja zakresu prac planowanych w gminie oraz zakresu odpowiedzialności 

poszczególnych podmiotów zaangażowanych w proces tworzenia Strategii Rozwoju;  

3. Ustalenie składu osobowego zespołu redakcyjnego wraz z określeniem terminów prac i 

spotkań;  

4. Zebranie danych statystycznych i informacji niezbędnych do opracowania raportu 

diagnostycznego.  

Etap II: Opracowanie raportu diagnostycznego, opisującego podstawowe uwarunkowania 

rozwojowe Miasta i Gminy Byczyna  

1. Diagnoza stanu zasobów Miasta i Gminy Byczyna oraz tendencji rozwojowych zachodzących 

w latach 2008-2013/14 w sferze przestrzenno-przyrodniczej, społeczno-kulturowej i 

gospodarczo-finansowej.  

Etap III – Analiza strategiczna Miasta i Gminy Byczyna oraz budowa planu operacyjnego Strategii 

Miasta i Gminy Byczyna na lata 2015-2020, określenie obszarów i celów operacyjnych 
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Etap IV: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Byczyna na lata 2015-2020 – opracowanie dokumentu 

końcowego  

1. Zapewnienie zgodności Strategii z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu – praca 

ekspercka;  

2. Konsultacje wersji roboczej Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 ze środowiskami 

lokalnymi;  

3. Opracowanie dokumentu końcowego Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020.  

 

Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim pracownikom Urzędu i uczestnikom prac za 

poświęcony czas, odpowiedzialność w podejściu do spraw publicznych oraz merytoryczne 

zaangażowanie w proces opracowywania niniejszej Strategii.  
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2. Diagnoza społeczno – gospodarcza 

 

2.1. Ogólna charakterystyka Gminy Byczyna 

Gmina Byczyna usytuowana jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego,  

w powiecie kluczborskim, na północno-zachodnim krańcu Wyżyny Śląskiej. Obszar gminy położony 

jest w mezoregionie Wysoczyzna Wieruszowska, której teren pod względem wysokościowym jest 

zróżnicowany od 150 do 200 m n.p.m. Na wschód i południowy wschód rozciąga się Próg Woźnicki.  

W skład Gminy wchodzi miasto Byczyna i 23 wsie sołeckie. Całkowita powierzchnia gminy to 

183 km2, co stanowi 2,14% obszaru województwa opolskiego. Na koniec 2013 r. zamieszkiwało ją 9 

546 osób, w tym w Byczynie 3 714. Przez teren gminy od północnego zachodu poprzez Byczynę, aż 

na południowy wschód przebiega pasmo falistych wzgórz. Na północ i południe od nich rozciąga się 

obszar bardziej płaski, nizinny. Prosna - to największy ciek wodny w gminie, do niej w okolicach 

Kostowa wpada Pratwa na biegu której (na 14 kilometrze rzeki) w latach 1995 - 1996 wybudowano 

zbiornik retencyjny "Biskupice-Brzózki", który spiętrza wody w akwen o powierzchni 42 ha 

(powierzchnia zalewowa 100 ha) i pojemności 535000 m³. Docelowo pojemność tą można zwiększyć 

o dodatkowe 237000 m3. Jego budowa była związana ze znacznym obniżeniem wód gruntowych na 

terenach położonych na zachód od Byczyny. Na brzegu zbiornika odtworzony 

wczesnośredniowieczny gród słowiański. 

 

Mapa 1. Byczyna na tle Europy I Polski, źródło: http://www.byczyna.pl/2038/2164/polozenie.html 

http://www.byczyna.pl/2038/2164/polozenie.html
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Mapa 2. Mapa Gminy Byczyna I Plan Miasta Byczyna, źródło: http://www.byczyna.pl/2038/2164/polozenie.html 

Cechami wyróżniającymi gminę są: 

 korzystne położenie historyczno – geograficzne, 

 dobra infrastruktura komunikacyjna, 

 dobre warunki dla rozwoju rolnictwa, 

 wysoka aktywność mieszkańców gminy w działalności społecznej i gospodarczej. 

  

http://www.byczyna.pl/2038/2164/polozenie.html
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Sołectwa: 

Biskupice 

 

Największa pod względem liczby mieszkańców wieś sołecka w gminie. Leży na 
wzniesieniu o wys. 186 m n.p.m., przy drodze z Byczyny do Kluczborka. 
Wieś jest zwodociągowana, posiada dobre połączenia autobusowe z Byczyną, 
Kluczborkiem i Wołczynem. Funkcjonuje w niej szkoła podstawowa, do której uczęszczają 
również dzieci z Kochłowic i Sarnowa. Rolnicy indywidualni gospodarują na łącznej 
powierzchni 172 ha. Średnia wielkość gospodarstwa to 7,5 ha. Pozostałe grunty rolne 
należą do Gospodarstwa Rolnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ciekawostką 
może być znajdujący się we wsi klasycystyczny pałac dworski z 1800 r. oraz zabytkowy 
drewniany kościół. We wsi jest 178 domów. 

Borek 

 

Wieś leży w pobliżu rzeki i lasu na północny-wschód od Byczyny, od której jest oddalona o 
5 km. Posiada charakter rozproszonej zabudowy usytuowanej na wysokości 178 m n.p.m. 
Ma połączenie autobusowe z Byczyną. 16 prywatnych gospodarstw rolnych zajmuje 
łącznie powierzchnię 121 ha. Pobliski las i rzeka stwarzają dogodne warunki do 
wędkowania i polowania. We wsi znajduje się 35 domów. 

Chudoba Ten dawny folwark należący kiedyś do majątku w Dobiercicach, obecnie liczy 35 
domostw, w których mieszkają 132 osoby. 

Ciecierzyn 

 

Wieś oddalona o 5 km od Byczyny. Jej główna (dolna) część leży na wysokości 174 m 
n.p.m. Wieś jest zwodociągowana i posiada połączenia autobusowe z Byczyną i 
Kluczborkiem. 36 indywidualnych gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 11,5 ha 
zajmuje łącznie 416 ha. We wsi znajdują się 82 domy. 

Dobiercice 

 

Położone są na południu gminy w odległości 8 km od Byczyny. Miejscowość leży na wys. 
202 m n.p.m. Indywidualne gospodarstwa rolne, których jest 19 zajmują powierzchnię 
145 ha. Średnio na jedno gospodarstwo przypada 7,63 ha. Wieś jest zwodociągowana. W 
pobliży niej znajduje się ujęcie wody pitnej, którą dostarcza się również do sąsiednich 
miejscowości. We wsi znajduje się 100 domów. 

Gołkowice 

 

To wieś, w której zachował się najstarszy pałac na terenie gminy. Leży w odległości 3,5 km 
od Byczyny i jest usytuowana na wys. 176 m n.p.m. Częścią wsi jest osiedle znane jako 
Piaski. W 18 indywidualnych gospodarstwach uprawia się łącznie 157 ha ziemi, średnio 
8,7 ha. Wieś jest zwodociągowana i ma połączenie autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem, 
a osiedle Piaski dodatkowo z Wieruszowem. Ciekawostką jest zabytkowy kościół 
drewniany oraz zespół pałacowo-parkowy. We wsi znajduje się 39 domów. 

Gosław 

 

Leży na wys. 207 m n.p.m., w odległości 8 km na południe od Byczyny, pomiędzy 
Nasalami, a Paruszowicami. Wieś liczy zaledwie 15 numerów i 8 gospodarstw rolnych o 
ogólnym areale 65 ha, średnio - 8,2 ha. Jest zwodociągowana i posiada połączenia 
autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. Warto zwrócić uwagę na pałac dworski rodziny 
von Garnier zbudowany w 1925 r. 
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Jakubowice 

 

Na południowo-zachodnich krańcach gminy, na wysokości 178 m n.p.m. leży niewielkie 
sołectwo Jakubowice. Jest to typowa wieś ulicówka. Jest tu 25 gospodarstw rolnych o 
średniej wielkości 8,8 ha. We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. We wsi 
znajdują się 73 domy. 

Jaśkowice 

 

Północny kraniec Byczyny jest jednocześnie początkiem Jaśkowic. Obecnie we wsi jest 67 
numerów, a 29 gospodarstw rolnych zajmuje powierzchnię 256 ha - średnio 8,8 ha. 
Posiada dobre połączenia autobusowe i kolejowe. 

Janówka Ta spokojna, swojska wieś leży w pięknym otoczeniu lasów na północny-zachód od 
Byczyny. Obecnie są w niej 62 numery i 48 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 
438 ha (średnio - 9,12 ha). Miejscowość jest zwodociągowana i posiada połączenia 
autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. Najbliższa stacja PKP znajduje się w oddalonym od 
4,5 km Kostowie. 

Kochłowice 

 

Wieś leży na zachód od Biskupic, w bezpośredniej ich bliskości, na wysokości 186 m 
n.p.m. Charakter jej zabudowy to tzw. ulicówka. W Kochłowicach jest 28 indywidualnych 
gospodarstw rolnych o średniej wielkości 8 ha. W związku ze stałym spadkiem wód 
gruntowych oraz w celu poprawy stosunków wodnych w pobliżu wsi, na Pratwie, powstał 
zbiornik retencyjny o powierzchni 42 ha. Sołectwo jest zwodociągowane i posiada 
połączenia autobusowe z Byczyną, Kluczborkiem i Wołczynem. Warto zwrócić uwagę na 
znajdujący się we wsi stylizowany pałac dworski Karola Jordana. We wsi znajduje się 66 
domów. 

Kostów 

 

Jest najdalej wysuniętą na północ wsią w gminie. Leży na wysokości 170 m n.p.m. 
Znajduje się w niej parafia rzymsko-katolicka oraz działa też założona w 1952 r. jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieś jest zwodociągowana, a w pobliżu niej znajduje się 
ujęcie wody pitnej, która jest dostarczana również do Janówki, Ciecierzyna i Miechowej. 
Średnia wielkość indywidualnych gospodarstw rolnych w sołectwie to 8,6 ha. W Kostowie 
znajduje się późnobarokowy pałac dworski z końca XVIII w. We wsi znajduje się 119 
domów. 

Miechowa Usytuowana jest na krańcach Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich na wysokości od 176 
do 186 m n.p.m. Ta typowa ulicówka oddalona jest o 8 km od Byczyny. Istniejące w niej 
23 indywidualne gospodarstwa rolne zajmują łącznie powierzchnię 166 ha, średnio na 
jedno przypada 7,3 ha. Sołectwo jest zwodociągowane i posiada połączenia autobusowe z 
Byczyną i Kluczborkiem. Ciekawostką jest drewniany kościółek pw. św. Jacka. We wsi 
znajdują się 83 domy. 

Nasale Sołectwo liczy 128 numerów, jest w nim 61 indywidualnych gospodarstw rolnych, które 
użytkują łącznie 408 ha ziemi - średnia wielkość to 6,7 ha. Od 1948 r. działa jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W pobliżu wsi rozciągają się spore kompleksy leśne. W 
Nasalach znajduje się wodociąg i przystanek autobusowy PKS umożliwiający dotarcie do 
Byczyny i Kluczborka. 

Pogorzałka 
 

Niedaleko Nasal, na obrzeżu dużego kompleksu leśnego, na wysokości 229 m n.p.m. 
(najwyżej w gminie) rozciąga się mała wieś sołecka Pogorzałka. Jest w niej tylko 13 
numerów i 9 gospodarstw rolnych zajmujących łącznie 88 ha ziemi, średnio 9,8 ha. Dużym 
walorem tej miejscowości są pobliskie lasy doskonałe na polowania. 
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Paruszowice 

 

Leżą na południe od Byczyny, na wysokości 197 m n.p.m. We wsi są 94 numery, a 11 
gospodarstw rolnych posiada łącznie 120 ha ziemi - średnio 10,9 ha. Miejscowość jest 
zwodociągowana, działa w niej założona w 1951 roku jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Paruszowice posiadają połączenie autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. 

Polanowice 

 

Ta typowa ulicówka jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie Byczyny. Jej panoramę 
widać z byczyńskiego wiaduktu kolejowego. W Polanowicach jest 147 numerów, a 49 
gospodarstw rolnych posiada łącznie 461 ha ziemi - średnio 9,4 ha. Wieś jest 
zwodociągowana. Obok niej znajduje się ujęcie wody pitnej. Miejscowość posiada 
połączenie autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. 

Proślice 

 

Leżą w zachodniej części gminy, na wysokości 176 m n.p.m.. W Proślicach znajduje się 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej założona w 1948 r. Sołectwo liczy 112 numerów 
oraz 33 gospodarstwa rolne posiadające łącznie 296 ha ziemi - średnio 8,96 ha. Istnieje 
połączenie autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. Ciekawostką jest drewniany kościółek i 
późnobarokowy pałac dworski. 

Pszczonki Leżą na zboczu wzgórza, pod lasem, na południowo-wschodnich krańcach gminy. 
Sołectwo liczy 44 numery, w 9 indywidualnych gospodarstwach rolnych uprawia się 58 ha 
ziemi tj. średnio w jednym 6,5 ha. Wieś jest zwodociągowana i posiada połączenia 
autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. Ciekawostką godną uwagi jest, zbudowany w 1925 
r. przez rodzinę Lipińskich, pałac dworski. 

Roszkowice 

 

Sołectwo liczy 166 numerów i 43 indywidualne gospodarstwa rolne, zajmujące łącznie 
398 ha ziemi (średnia wielkość gospodarstwa to 9,25 ha). Od 1952 roku działa jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieś posiada autobusowe połączenie komunikacyjne z 
Byczyną i Kluczborkiem. W Roszkowicah warto zwrócić uwagę na znajdujący się tam 
neoklasycystyczny pałac dworski oraz neoromański kościół katolicki. 

Sarnów 

 

Jest najdalej wysuniętym na południe sołectwem, położonym na wysokości 183 m n.p.m. 
Przez środek wsi przepływa Pratwa. W 20 indywidualnych gospodarstwach rolnych 
uprawia się łącznie 178 ha ziemi ( średnio w jednym - 8,9 ha). Sarnów posiada dobre 
połączenia autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. 

Sierosławice 

 

Ta mała wieś sołecka, oddalona o jeden kilometr od drogi biegnącej z Byczyny do 
Wojsławic leży na wysokości 186 m n.p.m. Liczy 11 numerów i 9 indywidualnych 
gospodarstw rolnych, w których uprawia się łącznie 108 ha ziemi, co daje średnio 12 ha. 
Ciekawostką są bażanty dość licznie występujące na okolicznych polach i w lasach 
otaczających wieś. 
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Wojsławice 

 

Wojsławice leżą w odległości 6 km na wschód od Byczyny, na wysokości 195 m n.p.m. Jest 
w nich 25 numerów, a 8 indywidualnych gospodarstw rolnych zajmuje łącznie 77 ha pól 
tj. średnio 9,6 ha. Miejscowość posiada połączenia autobusowe z Byczyną i Kluczborkiem. 

 

2.2. Ludność, struktura ludności i procesy demograficzne 

Według danych GUS na koniec 2013 r. Gminę Byczyna zamieszkiwało 9546 osób: 4835 

kobiet (50,65% ogółu mieszkańców) i 4711 mężczyzn (49,35% ogółu mieszkańców). 38,91% ogółu 

populacji Gminy Byczyna (3714 osób) zamieszkiwało miasto Byczyna, natomiast 61,09% ogółu (5832 

osób) zamieszkiwało obszar wiejski Gminy. 

 

Tabela 1. Wybrane dane demograficzne w porównaniu z powiatem. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne 
Vademecum Samorządowca 

 Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ludność 9 546 4 711 4 835 

Ludność obszar miejski 3 714 1 793 1 921 

Ludność obszar wiejski 5 832 2 918 2 914 

Bezrobotni 548 215 333 
Tabela 2. Dane statystyczne.  Źródło: gminy.pl 

Statystyki dotyczące liczby ludności, pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego posłużą 

do prowadzenia obiektywnych analiz porównawczych, opartych o jednolite źródło danych. 

Urząd Gminy Byczyna dostarcza informacji na temat ilości osób, zamieszkujących stale 

i czasowo na terenie gminy według prowadzonych przez niego rejestrów. Ukazany podział na 

miejscowości pozwala na określenie największych skupisk ludności w gminie. 
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Miejscowość 1998 2000 2004 2008 2010 2011 

Biskupice 708 703 688 655 661 657 

Borek 115 117 101 96 91 96 

Byczyna 3795 3830 3881 3879 3883 3880 

Chudoba 137 136 134 125 126 126 

Ciecierzyn 285 284 284 289 284 287 

Dobiercice 312 338 338 324 324 328 

Gołkowice 143 146 145 149 153 146 

Gosław 53 56 44 40 39 39 

Jakubowice 252 246 262 276 265 278 

Janówka 236 243 238 245 244 242 

Jaśkowice 247 246 252 245 267 245 

Kochłowice 245 235 237 223 222 221 

Kolonia Długa 21 20 19 20 22 22 

Kostów 427 431 415 419 410 422 

Miechowa 436 438 426 249 252 252 

Nasale 301 290 287 419 412 428 

Paruszowice 293 287 285 283 279 302 

Pogorzałka 67 67 59 59 49 61 

Polanowice 475 497 506 487 476 494 

Polanowice Brzózki 20 19 20 16 20 20 

Proślice 444 432 413 393 395 402 

Pszczonki 145 146 137 137 144 137 

Roszkowice 614 608 604 581 575 578 

Sarnów 132 142 150 149 151 271 

Sierosławice 61 74 84 95 79 85 

Wojsławice 78 78 77 74 75 72 

 10042 10109 10086 9927 9898 9839 
Tabela 3. Zestawienie liczby ludności w poszczególnych miejscowościach. Źródło: Urząd Miejski w Byczynie. 

Oczywistym jest, że największym ośrodkiem zamieszkania w gminie jest siedziba jej władz – 

miasto Byczyna. Do największych sołectw należą Biskupice, Roszkowice, Nasale, Polanowice, 

Proślice i Kostów. W tych 6 wsiach zamieszkuje 2981 mieszkańców, co stanowi 49,3% ogółu ludności 

gminy. Większe jednostki usytuowane są głównie przy ważniejszych traktach komunikacyjnych 

gminy. Gminę można uznać ze relatywnie rozdrobnioną administracyjnie – część miejscowości nie 

liczy nawet 100 mieszkańców. Taka struktura jednak umożliwia władzom gminy na efektywniejsze 

rozwiązywanie problemów mieszkańców przez działalność organów jednostek pomocniczych – rad 

sołeckich i sołtysów. 
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Wykres 1. Migracje ludności na pobyt stały. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum Samorządowca 

Wykres 2. ukazuje zmiany liczby ludności Gminy Byczyna w latach 2009-2013. Możemy 

zauważyć niewielki, ale ciągły spadek tej wartości w latach 2009-2012. W roku 2013 nastąpiło 

zachwianie tendencji, gdy - w porównaniu do roku 2012 - Gminie Byczyna przybyło nowych 

mieszkańców (0,1-procentowy wzrost). Od roku 2009 obserwowana jest jednak tendencja 

spadkowa a saldo migracji ogółem jest ujemne i wynosi -48 osób. 

Analizując ruch migracyjny, można zauważyć, że Gmina Byczyna charakteryzuje się ujemnym 

saldem migracji, wynoszącym średnio -0,29%. Ujemne saldo migracji dotyczy zarówno terenów 

miejskich, jak i terenów wiejskich. 

Saldo migracji determinują przede wszystkim migracje wewnętrzne. Według danych GUS w 

ostatnich latach właśnie ten rodzaj migracji się nasilił. W latach 2008 i 2010 średnio 29 osób 

opuściło tereny wiejskie, a część z nich zasiedliło Byczynę.  

Omawiając ruchy ludności i podkreślając dodatnie saldo migracji z terenów wiejskich do 

miasta, nie sposób nie poruszyć kwestii znaczenia funkcji miasta Byczyna. Jednakże poziom tej 

migracji jest nieznaczny. Znacznie poważniejszym problemem jest migracja zarobkowa, która 

obecnie trochę osłabła, ale z danych wynika, że największy odpływ ludności z Gminy Byczyna 

nastąpił między 2004 a 2008 rokiem. 

Konkluzją przeprowadzonych analiz było wyspecyfikowanie trendów charakterystycznych 

dla Gminy Byczyna, które posłużyły do symulacji liczby ludności do roku 2035. W tym celu 

wykorzystano prognozę GUS opracowaną dla powiatu kluczborskiego.  

Z danych tych wynika (porównanie dla roku 2013, 2023 i 2035): 
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  Ogółem w 2013 Ogółem w 2023 Ogółem w 2035 

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem 67 006 32 665 34 341 62 996 30 819 32 177 56 771 27 897 28 874 

0-2 1 815 934 881 1 442 743 699 1 023 527 496 

3-6 2 352 1 222 1 130 2 115 1 089 1 026 1 423 733 690 

7-12 3 375 1 745 1 630 3 497 1 799 1 698 2 510 1 296 1 214 

13-15 2 076 1 087 989 1 779 906 873 1 474 753 721 

16-18 2 231 1 110 1 121 1 586 807 779 1 522 775 747 

18 771 392 379 539 258 281 531 269 262 

19-24 5 516 2 832 2 684 3 221 1 697 1 524 3 134 1 622 1 512 

0-17 11 078 5 706 5 372 9 880 5 086 4 794 7 421 3 815 3 606 

18-59/64 43 630 23 131 20 499 37 954 20 499 17 455 32 555 17 877 14 678 

18-44 27 066 13 887 13 179 22 335 11 609 10 726 15 914 8 377 7 537 

45-59/64 16 564 9 244 7 320 15 619 8 890 6 729 16 641 9 500 7 141 

60+/65+ 12 298 3 828 8 470 15 162 5 234 9 928 16 795 6 205 10 590 

0-14 8 894 4 608 4 286 8 247 4 241 4 006 5 926 3 053 2 873 

15-59 43 815 22 230 21 585 37 408 19 165 18 243 32 024 16 613 15 411 

60+ 14 297 5 827 8 470 17 341 7 413 9 928 18 821 8 231 10 590 

15-64 48 108 24 229 23 879 41 935 21 344 20 591 36 156 18 639 17 517 

65+ 10 004 3 828 6 176 12 814 5 234 7 580 14 689 6 205 8 484 

75+ 4 609 1 596 3 013 5 054 1 730 3 324 7 409 2 787 4 622 

80+ 2 468 753 1 715 2 870 931 1 939 4 146 1 424 2 722 

85+ 983 261 722 1 436 444 992 1 822 561 1 261 

15-49 X X 16 574 X X 13 874 X X 10 490 

Tabela 4. Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 - 2035 (opracowana 2011 r.) 

Źródło: GUS 

Zmiany struktury ludności w latach 2013–2035 sygnalizują występowanie negatywnych tendencji 

związanych z procesem starzenia się społeczeństwa. Liczba ludności Gminy Byczyna uległa 

obniżeniu, natomiast zmiany w poszczególnych grupach wiekowych przebiegały z różnym 

natężeniem. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) obniżyła się w ujęciu względnym 

w największym stopniu, tj. aż o 9,54%. Zmiana liczby ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) 

była stosunkowo niewielka i wyniosła jedynie -0,31%, natomiast w grupie ludności w wieku 

poprodukcyjnym (60+/65+) nastąpił najbardziej znaczący wzrost liczby ludności, na poziomie 

przekraczającym 16%. Wprowadzone zmiany legislacyjne wydłużające wiek aktywności zawodowej 

złagodzą przebieg negatywnych tendencji, niemniej jednak dla potrzeb prognozy posłużono się 

przytoczonymi kategoriami podziału na grupy wiekowe, celem zachowania spójności danych i 

wniosków pomiędzy okresem wyjściowym a prognozowanym.  
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Wykres 2. Ludność wg płci I wieku w 2013 r. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum Samorządowca 

Struktura wieku ludności gminy wskazuje na wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym i 

poprodukcyjnym: 

- grupa przedprodukcyjna 0-18 wynosi 1992 osoby, co stanowi 20,7% ogółu ludności 

- grupa produkcyjna 19-60K i 19-65M wynosi 6258 osób , co stanowi 64,8 % 

- grupa poprodukcyjna powyżej 60K i 65M wynosi 1393 osób , co stanowi 14,4% 

W grupie przedprodukcyjnej nastąpił spadek liczby dzieci w wieku 3-6 lat i w wieku szkolnym 

7-14 lat. Struktura ludności gminy wg płci wykazuje się stabilnością w analizowanym okresie. Na 

terenie gminy zamieszkuje nieco więcej kobiet niż mężczyzn. Wskaźnik liczby kobiet na 100 

mężczyzn kształtował się następująco: 

Gmina ogółem – 103 kobiety na 100 mężczyzn 

miasto Byczyna – 106 kobiet na 100 mężczyzn 

Struktura ludności gminy Byczyna na tle województwa opolskiego i Polski kształtuje się następująco: 

Ludność ogółem 100, w tym: 

1. ludność w wieku przedprodukcyjnym 

- Byczyna 30.8 

- województwo opolskie – 27.8 
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- Polska – 27.8 

2. ludność w wieku produkcyjnym 

- Byczyna 56.5 

- województwo opolskie 60.1 

- Polska 58.6 

3. ludność w wieku poprodukcyjnym 

- Byczyna 12.7 

- województwo opolskie 12.1 

- Polska 13.8 

Z powyższego zestawienia wynika, że: 

- w porównaniu z województwem opolskim, gmina Byczyna charakteryzuje się większym odsetkiem 

ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym oraz mniejszym odsetkiem ludności w 

wieku produkcyjnym; 

- w porównaniu z Polską, Byczyna charakteryzuje się również większym odsetkiem ludności w wieku 

przedprodukcyjnym oraz mniejszym odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

Tak wiec struktura ekonomiczna ludności gminy Byczyna jest relatywnie bardziej korzystna w 

porównaniu z województwem opolskim i Polską. Większy jest bowiem udział dzieci i młodzieży, zaś 

liczba ludzi starych jest mniejsza w ogólnej liczbie ludności gminy. Wzrost ludności w wieku 

produkcyjnym i poprodukcyjnym wymagać będzie niewątpliwie aktywnych działań na rzecz 

zwiększenia miejsc pracy, aby nie pogłębiać rozmiarów bezrobocia oraz rozwoju instytucji 

opiekuńczych dla ludzi starych. Z kolei spadek liczby dzieci i młodzieży wymagać będzie weryfikacji 

planów przez samorząd gminy dotyczących utrzymywania żłobków, przedszkoli oraz szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. 

1. Urodzenia 

- 2010 - 95, w tym 56M i 39K 

- 2011 - 87, w tym 43M i 44 K 

2. Zgony 

- 2010 - 97 

- 2011 - 87 

W świetle powyższych danych gminę Byczyna można zaliczyć do obszarów charakteryzujących się 

absolutnym spadkiem liczby ludności – obszar demograficzny depresyjny. 
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Przy spadku liczby ludności jednocześnie następowały zmiany w rozmieszczeniu ludności wewnątrz 

gminy, polegające na znacznym i systematycznym wzroście liczby ludności miasta Byczyna. Na 

terenach wiejskich zmiany w liczbie ludności były zróżnicowane w zależności od miejscowości. 

Generalnie można je podzielić na trzy typy wsi charakteryzujące się: 

 typ pierwszy – przyrostem ludności 

 typ drugi – w miarę stabilną liczbę ludności 

 typ trzeci – spadkiem ludności. 

Podział miejscowości wg wyróżnionych typów obrazuje poniższe zestawienie: miejscowości 

charakteryzujące się: 

- przyrostem ludności – Ciecierzyn, Dobiercice, Jakubowice, Kostów, Nasale, Paruszowice, 

Pogorzałka, Polanowice, Proślice, Roszkowice, Sarnów i Sierosławice 

- w miarę stabilną liczbą ludności – Chudoba, Gosław, Kochłowice, Miechowa 

- spadkiem ludności – Biskupice, Borek, Byczyna, Gołkowice, Janówka, Jaśkowice, Pszczonki, 

Wojsławice. 

Podsumowując: na obszarach wiejskich gminy występuje niekorzystna sytuacja demograficzna, 

zwłaszcza w jednostkach oddalonych od miasta i gorzej skomunikowanych. Tereny wiejskie 

generalnie wyludniają się. Nieco lepsza sytuacja demograficzna występuje w mieście Byczyna, które 

notuje powolny ale wzrost liczby ludności. 

Analizując zmianę struktury ludności należy stwierdzić, iż najbardziej dynamiczny spadek 

dotknie grupę mieszkańców w wieku produkcyjnym (-13,5%). Równie znaczący, choć nieco niższy 

prognozowany jest spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (-10,8%). Istotnemu 

wzrostowi ulegnie natomiast grupa mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (wzrost o 23,3%). 

Spadek liczby ludności w większym stopniu dotknie miasto Byczyna. 

Podsumowanie:  

- populacja Gminy Byczyna, wynosząca na koniec 2013 roku 9546 mieszkańców, maleje, co jest 

rezultatem utrzymującego się od wielu lat ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda 

migracji (przeciętnie -0,29%);  

- obszary wiejskie gminy charakteryzuje ujemne saldo migracji, co może świadczyć o tendencji 

przesiedlania się mieszkańców do miast;  
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- prognozowane zmiany liczby oraz struktury ludności wskazują na systematyczny spadek liczby 

mieszkańców Gminy, w tym szczególnie osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, a także 

wzroście liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym;  

- zmiany w strukturze ludności Gminy, polegające na wzroście udziału osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogóle populacji, wpisują się w ogólną tendencję starzenia się społeczeństwa, co 

będzie miało swoje skutki w obszarze polityki społecznej i edukacji;  

- migracje, zmiana liczby i struktury ludności mogą w przyszłości stać się problemem m.in. dla 

finansów publicznych Gminy, tracącej dochody z podatków, a stojącej w obliczu nowych wyzwań 

demograficznych i gospodarczych.  

 

2.3. Rynek pracy, przedsiębiorczość i rolnictwo 

Większość mieszkańców gminy Byczyna związana jest z dominującą funkcją, jaka występuje 

na jej terenie, czyli rolnictwem. Działalność produkcyjna, w tym zwłaszcza przemysł ma znacznie 

mniejsze znaczenie. Prawie 13% udział pracujących w szeroko rozumianych usługach, świadczy o 

tym, że gmina pełni funkcję usługową dla otaczającego ją obszaru. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, na koniec 2013 roku w Gminie 

Byczyna zarejestrowanych było 548 bezrobotnych, z czego 39,2% stanowili mężczyźni (215 osób), a 

60,8% kobiety (333 osób). Bezrobocie w Gminie Byczyna w latach 2010-2014 wykazywało tendencję 

malejącą. Jest to najprawdopodobniej reakcja na osłabienie ogólnego kryzysu gospodarczego.  

 

Tabela 5. Wybrane dane o rynku pracy w 2013 r. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 

Stopa bezrobocia w gminie Byczyna jest nadal dość wysoka, choć kształtuje się na nieco 

mniejszym poziomie niż średnia krajowa. Wśród bezrobotnych największy odsetek ok. 40% 

stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia a następnie z wykształceniem 
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średnim ogólnokształcącym ok. 20%. Wyraźnie widać, że bezrobocie dotyka w największym stopniu 

osoby z niskim poziomem wykształcenia oraz policealnym i średnim zawodowym, zaś w 

najmniejszym stopniu osób z wykształceniem wyższym i średnim. 

Analizując stan bezrobocia pod kątem płci wynika, że ofert pracy dla kobiet jest mniej niż dla 

mężczyzn. Trudniej im jest znaleźć pracę, stąd też tracą prawo do zasiłku. W gminie Byczyna 

bezrobocie dotyka w największym stopniu populację ludności w wieku 18-24 lata, a więc ludzi 

młodych wchodzących w aktywne życie zawodowe. Również bezrobocie znacznie częściej dotyka 

ludzi młodych mieszkających na terenach wiejskich, niż w mieście. 

 

Kolejna część diagnozy dotyczy zagadnienia przedsiębiorczości w Gminie Byczyna, ukazuje 

potencjał rozwojowy jednostki i tendencje występujące w tym zakresie. 

 

Tabela 6. Przedsiębiorcy w Gminie Byczyna na koniec 2013 r. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 

Gmina Byczyna należy do grupy gmin słabo uprzemysłowionych. 45% ludności w gminie 

pracuje w rolnictwie. Część rolników łączy działalność rolniczą z pracą poza rolnictwem, najczęściej 

we własnym zakładzie usługowym. Działalność inwestycyjna obejmuje małe i średnie zakłady o 

charakterze produkcyjno – usługowym nastawione na obsługę produkcji rolnej i najbliższego 

zaplecza jakim jest gmina, ale także na zewnątrz. Dobre połączenie transportowe powoduje 

lokalizowanie się zakładów przy najważniejszych drogach przebiegających przez obszar gminy. Na 

terenie gminy notuje się stały wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Zlokalizowany 

na terenie gminy przemysł oparty jest głównie na drobnych zakładach rzemieślniczych oraz 

usługowych. 
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Jak wynika z danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na 

terenie Gminy Byczyna zarejestrowanych jest 387 podmiotów z czego 239 w samej Byczynie. 

Natomiast w Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje 47 podmiotów, z czego 24 w Byczynie. 

Z ważniejszych zakładów pozostających długo na rynku wymienić należy: 

- Przedsiębiorstwo Rolne ,, KOST – ROL” Sp. z o.o. w Kostowie 

- Przedsiębiorstwo Rolne ,, AGRO – PAR” Sp. z.o.o. w Paruszowicach 

- PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MADA" BIAŁECKI SPÓŁKA JAWNA 

w Byczynie 

- "ITAL-REST" Sp. z o.o. w Byczynie 

- PRZEDSIĘBIORSTWO PROD.-HANDL.-USŁ. "LUMAR" 

- Galaxia Ltd. sp. z o.o. w Paruszowicach 

- Eko Top w Sierosławicach 

- Zakład Produkcyjny RSO Borki 

- Żwirownia w Jakubowicach 

- Producent Tkanin Puszystych w Jakubowicach 

- Gospodarstwo Rybne w Kostowie 

- oraz szereg zakładów usługowych w zakresie usług budowlanych i remontowo budowlanych. 

Uzupełnieniem zakładów są przedsiębiorstwa gospodarstw agroturystycznych (Gołkowice, Proślice, 

Kostów, Biskupice). Ilość tych zakładów jest zmienna w czasie i powyższy wykaz służy jedynie do 

oceny rodzaju i charakteru prowadzonej działalności. 

 

Gmina Byczyna charakteryzuje się dużym udziałem gruntów ornych w całości powierzchni 

Gminy. Rolnictwo pozostaje ważną gałęzią gospodarki lokalnej. Dobre warunki naturalne gminy, 

wysoki wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz znaczący udział gleb chronionych (I-IV klasa 

bonitacyjna) i użytków zielonych sprawia, że główną funkcją jest i pozostanie gospodarka rolna. Z 

rolnictwa utrzymuje się około 70% ogółu mieszkańców gminy. 

Z ogólnej powierzchni gminy, wynoszącej 18 289 ha, użytki rolne stanowią 13 385 ha, czyli 

74% powierzchni ogólnej gminy Byczyna. Niski, bo na poziomie 12% jest udział lasów i gruntów 

leśnych, przy średniej krajowej 27%, ale wynika to z dobrych naturalnych warunków dla rolnictwa 

jakie panują na obszarze gminy. 
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Tabela 7. Lesistość w Gminie Byczyna na koniec 2013 r. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 

Pozostałe grunty do których zalicza się wody i tereny zurbanizowane, jak drogi, tereny 

kolejowe, zabudowane oraz zieleń zorganizowana zajmują 1630 ha, w tym w mieście 141 ha. 

Gmina posiada korzystne warunki przyrodniczo – glebowe dla rozwoju rolnictwa. 

Różnorodność skał macierzystych z których wytworzyły się gleby i czynniki glebotwórcze zachodzące 

na obszarze gminy przyczyniły się do znacznego zróżnicowania pokrywy glebowej. 

Obszar gminy cechują wielkoobszarowe zwarte czyste przestrzennie obszary użytków 

rolnych (gruntów ornych), co umożliwia stosowanie wysoko zmechanizowanego sprzętu rolniczego. 

 25,2% gruntów rolnych na obszarze gminy posiada gleby klasy I- III 

 59,9 % gruntów rolnych klasy IV 

 13,4% gruntów rolnych na obszarze gminy posiada gleby klasy V. 

Również na użytkach zielonych przeważają grunty orne klasy II, III i IV, co stanowi przeszło 

 81% użytków rolnych w gminie. 

Obecnie gospodarka rolna w gminie oparta jest o: 

- sektor prywatny gospodarstwa rolników indywidualnych. 

Liczba gospodarstw w gminie wynosi 1090. Struktura gospodarstw rolnych jest średnio korzystna. 

Pod względem wielkości areału najwięcej gospodarstw znajduje się w grupie do 2,0 ha – 463, co 

stanowi 42,5% ogółu gospodarstw rolnych w gminie. Gospodarstw rolnych powyżej 10 ha w gminie 

jest 180, co stanowi 16,5% ogółu gospodarstw rolnych indywidualnych.  

- sektor spółdzielczy obejmujący Rolniczą Spółdzielnie w Jaśkowicach, gospodarującą na 1310 ha, 

- sektor spółek prawa handlowego, który obejmuje 4 przedsiębiorstwa: 

1. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "JUROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Polanowicach 

2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "POLA-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Proślicach 

3. Przedsiębiorstwo Rolne ,, KOST-ROL” Sp. z o.o. w Kostowie 

4. Przedsiębiorstwo Rolne ,, AGRO-PAR” Sp. z o.o. w Paruszowicach 
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- zajmują łącznie 5158 ha. Główna produkcja – roślinna zboża ( pszenica, rzepak, kukurydza, buraki 

cukrowe). Hodowla to: trzoda chlewna i bydło. 

W wielu przypadkach wobec małej rentowności prowadzonego gospodarstwa rolnego część 

rolników poszukiwała innych źródeł zarobku głównie w sferze pozarolniczej a także za granicą. 

Struktura gospodarstw rolnych w gminie: 

Ogółem 1090, w tym: 

 1 - 2 ha – 463 – 42,5% 

 2 - 5 ha - 219 – 20,0% 

 5 - 7 ha – 102 - 9,4% 

 7 - 10 ha – 126 – 11,6% 

 10 – 15 ha – 69 - 6,3% 

 powyżej 15 ha – 111 -10,2% 

Rolnictwo specjalizuje się w produkcji zbóż i roślin przemysłowych, a także w mniejszym stopniu w 

hodowli bydła i trzody chlewnej. 

Struktura zasiewów w ha w gminie kształtuje się średnio rocznie następująco: 

 zboża ogółem - 73,8% 

 rzepak ozimy - 8,4% 

 buraki cukrowe - 3,7% 

 ziemniaki - 6,1% 

 pastewne - 2,5% 

W strukturze hodowli zwierząt dominuje trzoda chlewna w mniejszych rozmiarach bydło. 

 

W infrastrukturze rolnictwa gminy niezwykle ważną rolę spełnia system urządzeń 

melioracyjnych, których stan jest zły i z czasem ulega pogorszeniu. Początkowo wykonywano 

systemy drenarskie i odwodnienie rowami, w późniejszych latach rozwinięto na użytkach zielonych 

systemy nawodnień podsiękowych w oparciu o piętrzenie wodne na rzekach, kanałach i rowach 

melioracyjnych. W ostatniej dekadzie jednak zakres inwestycji melioracyjnych został zahamowany, 

a bieżące prace konserwacyjne nie są w stanie utrzymać urządzeń, które szybko ulegają zniszczeniu 

i degradacji. W związku ze złym stanem urządzeń melioracyjnych, które nie do końca spełniają 

swoją rolę należy usprawnić działalnie poprzez odbudowę i modernizację zbiorników wodnych 
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takich jak zalew Polanowice-Brzóski oraz stawy gminne, które pełnią m.in. funkcję retencyjną, 

przeciwpowodziową i przeciwpożarową, siedliskową, rekreacyjną oraz regulują stosunki wodne. 

Ponadto należy  dokonać prac związanych z udrożnieniem kanałów, rzek, rowów doprowadzających 

i odprowadzających wodę, budową przepustów, drenowań, grobli, rurociągów, budowli 

regulacyjnych, które są  niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego przepływu wody, a tym 

samym zapobieganiu podtopień i zalewania użytków rolnych jak również gospodarstw. 

Obecnie ponoszone nakłady oraz wykonywane prace na urządzeniach melioracyjnych 

pokrywają niewielką część potrzeb, zarówno w odniesieniu do gruntów rolnych jak i użytków 

zielonych, dlatego dla właściwego wykorzystania potencjału rolnictwa musi nastąpić rozwój 

inwestycji melioracyjnych zarówno nowych jak i modernizacja istniejących. 

 

Podsumowanie:  

- 8,9% osób w wieku produkcyjnym w Gminie Byczyna to osoby bezrobotne, co jest wynikiem 

gorszym niż średnia dla powiatu kluczborskiego (7,3%) i województwa opolskiego – świadczy to o 

wymiarze niewykorzystywanego potencjału ludzkiego, który mógłby generować dochody, a 

tymczasem często wymaga ponoszenia wydatków publicznych w postaci zasiłków dla bezrobotnych 

i świadczeń pomocy społecznej;  

- duża część bezrobotnych to osoby w wieku do 35 lat – tak duży odsetek ludzi młodych 

pozostających bez pracy może skutkować m.in. wykluczeniem społecznym oraz utrwaleniem się 

niekorzystnych tendencji w obszarze demografii (ujemny przyrost naturalny, emigracja);  

- rośnie odsetek osób bezrobotnych, legitymizujących się wykształceniem wyższym, co świadczyć 

może z jednej strony o niewykorzystywaniu potencjału dobrze wykształconych osób, a z drugiej o 

upowszechnieniu posiadania wyższego wykształcenia;  

- maleje liczba osób bezrobotnych, legitymizujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym, 

co dowodzi zapotrzebowania lokalnej i regionalnej gospodarki na wiedzę i umiejętności praktyczne;  

- rośnie odsetek osób, które długotrwale pozostają bez pracy – zjawisko to należy interpretować 

jednoznacznie negatywnie, ponieważ długotrwałe bezrobocie częstokroć prowadzi do wykluczenia i 

patologii;  

- w Gminie Byczyna działa ponad 800 podmiotów gospodarczych, Gmina legitymuje się stosunkowo 

wysokim wskaźnikiem podmiotów gospodarczych – rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców, 
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jako narzędzie przeciwdziałania bezrobociu, stanowić winien priorytetowe zadanie dla całej 

wspólnoty samorządowej;  

- rolnictwo pozostaje ważną gałęzią gospodarki lokalnej, dominują gospodarstwa małe, a średnia ich 

powierzchnia to 3,5 ha; 

- należy usprawnić system melioracji w celu ochrony gruntów rolnych i gospodarstw przed 

podtopieniami. 

 

2.4. Infrastruktura techniczna 

Kolejna część diagnozy dotyczy kwestii związanych z infrastrukturą techniczną. 

Scharakteryzowana została nade wszystko dostępność do sieci komunalnych: wodociągów, instalacji 

kanalizacyjnej i gazowej, energii elektrycznej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz układ dróg i 

składowanie odpadów. Ma ona wpływ na jakość i komfort życia, częstokroć determinuje procesy 

migracyjne, czy rozwój działalności gospodarczej. 

Dla Gminy Byczyna niezwykle istotny jest stan dziedzictwa kulturowego, dlatego też w tej 

części opracowania przywołano najważniejsze elementy infrastruktury i zabytków. 

1. System zaopatrzenia w wodę. 

Gmina posiada zorganizowany system zaopatrzenia w wodę. Wszystkie jednostki osadnicze 

są wyposażone w sieć wodociągową opartą o ujęcia wody w Byczynie, Dobiercicach, Kostowie, 

Wojsławice – Kastel i Polanowicach bez powiązań zewnętrznych. 

2. System odprowadzania i oczyszczania ścieków 

Aktualnie gospodarka ściekowa na terenie gminy jest niekompletna. Jeden układ 

kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków posiada miasto Byczyna. Długość sieci 

kanalizacyjnej w mieście wynosi ok. 10 km, ilość przyłączy ok. 500. Drugi układ kanalizacyjny 

obejmuje wieś Roszkowice i składa się z kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej Ø 200 o dł. 3977,00 m; 

tłocznej PE Ø 160 o dł. 4082,00 m; 87 przyłączy oraz 1 tłoczni ścieków AWALIFT. 

Ponadto na terenie Gminy wybudowano 52 kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków 

w miejscowościach Kostów – 15 szt., Jakubowice – 3 szt., Janówka – 11 szt., Miechowa – 11 szt. i 

Ciecierzyn – 12 szt. 
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Tabela 8. Infrastruktura kanalizacyjna w Gminie Byczyna. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 

Oprócz układu miejskiego na terenie gminy funkcjonują 2 układy kanalizacji zakończonych 

oczyszczalniami ścieków o niewielkiej przepustowości. 

- Polanowice kanalizacja sanitarna zakończona oczyszczalnią ścieków typu ,,Miniblok” o 

przepustowości 100m³/h; 

- Biskupice – kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków typu ,,Bioblok” o przepustowości 

100m³/h; 

Na terenach nie skanalizowanych nieczystości płynne gromadzone są w zbiornikach należących do 

użytkowników nieruchomości, a następnie wywożone na najbliższy punkt zlewny przy oczyszczalni 

ścieków w Byczynie lub poza kontrolą zanieczyszczają wody powierzchniowe i glebę na terenie 

gminy. 

3. System zasilania w energię elektryczną. 

Na terenie gminy zlokalizowana jest jednotorowa napowietrzna linia wysokiego napięcia 110KV 

relacji: 

- Kluczbork – GPZ Kostów , typ: AFL -6 120mm² o długości ok.13,5km 

- GPZ Kostów – Kępno ( w eksploatacji ZE Częstochowa) 

Sieć elektroenergetyczna zaopatrująca w energię mieszkańców gminy zasilana jest w energię 

elektryczną z krajowego systemu elektroenergetycznego za pośrednictwem GPZ-tu 110/15KV ,, 

Kostów” w Kostowie oraz częściowo dwoma liniami 15KV z położonego w gminie Kluczbork GPZ –tu 

Kluczbork. GPZ Kostów wyposażony jest w dwa transformatory 10MVA, oraz posiada rozdzielnię: 

110KV i 15 kV. 

Dostawę energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców odbywa się liniami średniego 

napięcia 15kV wykonanymi jako kablowe i napowietrzne. 
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Obecne obciążenie istniejącymi liniami 15kV wskazuje, że istnieje możliwość przesłania większej 

ilości energii elektrycznej i pozwoli w najbliższej przyszłości na pokrycie ewentualnego wzrostu 

zapotrzebowania na energię elektryczną. 

4. System zaopatrzenia w gaz. 

Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o przekroju Ø 100 CN6,3MPa relacji 

Komorzno – Tworóg od południowo – wschodniej części gminy do miasta Byczyna, będący 

odgałęzieniem od gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Odolanów – Szopienice DN100 CN-6,3MPa. 

Z sieci wysokiego ciśnienia gaz ziemny wysokometanowy jest rozprowadzany na terenie miasta 

poprzez stację redukcyjno – pomiarową pierwszego stopnia ,,Byczyna”. Gaz w mieście Byczyna 

dystrybuowany jest siecią gazową średniego ciśnienia o długości ponad 6km. Rezerwy sieci gazowej, 

jak i stacji redukcyjno – pomiarowej pozwolą na swobodne podłączenie nowych odbiorców. 

5. Zaopatrzenie w ciepło 

Na terenie Miasta i Gminy Byczyna nie ma zorganizowanego systemu ciepłowniczego. 

Zapotrzebowanie na ciepło pokrywane jest z kotłowni lokalnych. Jedynie zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna w mieście wyposażona jest w ciepło z kotłowni zasilanej gazem ziemnym. 

Potrzeby pozostałych mieszkańców gminy zabezpieczane są ze źródeł indywidualnych opartych 

o paliwa stałe: węgiel, koks i miał. Gazyfikacja miasta Byczyna, która rozpoczęła się na przełomie lat 

1998 i 1999 pozwoliła na wprowadzenie paliwa gazowego, co skutkuje obniżeniem emisji 

zanieczyszczeń, tj. pyłu, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki wprowadzanych do 

powietrza. Jednakże gaz jnie jest powszechnie wykorzystywany. Jedynie w mieście po 

wprowadzeniu gazyfikacji przewodowej następuje częściowe zastąpienie paliw stałych gazem dla 

celów grzewczych. Na terenie miasta działa jedna kotłownia o mocy zainstalowanej powyżej 1MW, 

gazowa ECO S.A. zlokalizowana przy ul. Zamoyskiego. Zasila ona poprzez sieć cieplną 

niskoparametrową głównie budynki komunalne oraz budynki mieszkalne Byczyńskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i Spółdzielni mieszkaniowych ,,Rolnik” i ,,Przyszłość”. Na terenie miasta i gminy 

zlokalizowane są obecnie 52 kotłownie o mocy poniżej 1MW, w tym 25 na terenie miasta, nie 

należących do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. Zasilają one w ciepło główne obiekty 

użyteczności publicznej, obiekty usługowe a także mieszkaniowe. Na terenie miasta i gminy Byczyna 

zainstalowanych zostało też kilka kotłowni olejowych. 
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6. Telekomunikacja 

Gmina jest wyposażona w sieć telekomunikacji przewodowej, która umożliwia realizowanie 

połączeń zewnętrznych gminy w ruchu automatycznym opartym o cyfrowe centrale, znacznie 

poprawiające awaryjność i jakość usług telekomunikacyjnych w Byczynie, Kostowie i Nasalach. 

Istnieje również możliwość dostępu do szerokopasmowej usługi internetowej. Realizowana sieć 

światłowodowa pozwoli na włączenie gminy do sieci internetowej. Rozwój tej formy uzależniony 

jest jednak od czynników ekonomicznych, zamożności mieszkańców oraz poziomu wykształcenia i 

tym samym zainteresowania mieszkańców gminy. Obszar gminy jest pokryty siecią telefonii 

komórkowej poprzez stacje bazowe zlokalizowane na obszarze gminy. 

7. Składowanie odpadów 

 

Wykres 3. Zmieszane odpady komunalne. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum Samorządowca 

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na obszarze miasta i gminy Byczyna 

są gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Wg prawa unijnego, składowanie 

odpadów, nawet przechowywanie ich w całkowitej izolacji od środowiska, należy traktować jako zło 

konieczne, które stosowane być powinno po wyczerpaniu się wszystkich innych możliwości ich 

gospodarczego wykorzystania. Dotychczas odpady komunalne z obszaru miasta i gminy Byczyna 

składowane było na składowisku komunalnym w Gołkowicach. Składowisko komunalne w 

Gołkowicach w 2011 roku zostało zamknięte i zostanie poddane rekultywacji, a na odzyskanym 

terenie zostanie posadzony las. Gmina Byczyna została zaliczona do Północnego Regionu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi z ośrodkiem centralnym Kluczbork. Aktualnie wszystkie 

zbierane z terenu miasta i gminy Byczyna odpady komunalne są składowane na składowisku 

komunalnym w Gotartowie k/Kluczborka. Spotyka się również porzucone odpady na obrzeżach dróg 

i lasów. Likwidacja dzikich składowisk śmieci następuje na bieżąco. Po wprowadzeniu na terenie 

gminy tzw. selektywnej zbiórki odpadów polegającej na zbiórce odpadów segregowanych, a także 
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dzięki utworzeniu punktów zbiórki odpadów wtórnych, na który składają się pojemniki typu dzwon i 

typu siatkowego, problem dzikich wysypisk znacznie się zmniejszył. Składowanie odpadów innych 

niż komunalne, których wytwórcami są w większości podmioty gospodarcze, odbywa się w oparciu 

o wydane decyzje administracyjne. 

8. Komunikacja i drogi 

Gmina Byczyna posiada dogodne połączenia drogowe zarówno wewnątrz gminy, jak i na 

zewnątrz. Przez obszar gminy przebiegają: 

 z północy na południe droga krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg – Bytom o znaczeniu 

międzyregionalnym 

 droga wojewódzka nr 487 relacji Byczyna – Olesno o znaczeniu regionalnym 

 drogi powiatowe 16 ciągów 

 drogi gminne – 9 ciągów na obszarach wiejskich i 26 ciągów dróg - ulic w m. Byczyna 

 

Mapa 3. Drogi w Gminie Byczyna. Źródło: Urząd Miejski w Byczynie 

Wymienione drogi zapewniają dogodne powiązania komunikacyjne gminy, a przez to łatwy 

dostęp do sąsiednich rynków pracy oraz rynków zbytu. Dla gminy istotne znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego oraz standardów obsługi ludności ma istniejący system dróg powiatowych, łączący 
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gminę z systemem dróg krajowych i wojewódzkich. Sieć dróg powiatowych jest na terenie gminy 

dostatecznie gęsta i daje możliwość rozwoju prawidłowych powiązań wewnątrz gminy, jak i z 

terenami sąsiednimi. Jednak pod względem technicznym drogi te nie są zadawalające, nie spełniają 

parametrów technicznych stawianym drogom klasy zbiorczej i lokalnej w zależności od pełnionej 

funkcji w obsłudze ruchu drogowego. Drogi te posiadają zawężone pasy drogowe, zbyt małe 

promienie łuków, ciasne i niekiedy niebezpieczne przejścia o ograniczonej widoczności przez tereny 

zabudowane, w przeważającej części dróg brak jest systemu odwodnienia. 

Najważniejszą rolę dla rozwoju gospodarczego gminy oraz poprawy standardów obsługi 

ludności mają drogi powiatowe zapewniające powiązania z układem wyższego rzędu: 

- nr 1336 O Wołczyn – Biskupice jako powiązanie z drogą krajową nr 11 i dalej z Opolem, 

Wrocławiem i Poznaniem 

- nr 1308 O Paruszowice – droga krajowa nr 11 jako powiązanie z drogą krajową nr 11 i dalej z 

Kluczborkiem i Olesnem, a dalej Górnym Śląskiem 

- nr 1306 O Byczyna – granica województwa łódzkiego (Łubnice) stanowiąca połączenie do 

Warszawy 

- nr 1311 O DK11 – Kujakowice – Byczyna – granica woj. łódzkiego (Gola) jako połączenie z S8 do 

Wrocławia i Warszawy. 

Drogi te jednak nie zapewniają dogodnego transportu masy towarowej jak i przewozów 

osobowych z uwagi na zbyt małe parametry pasów drogowych oraz promienie łuków. 
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Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Byczyna: 

nr 13 01 O Byczyna – Bruny – DP 1337 O 

nr 13 02 O Byczyna - Kostów 

nr 13 03 O Ciecierzyn – Gołkowice – DP 1311 O 

nr 13 04 O Kostów – granica województwa wielkopolskiego ( Kuźnica Trzcińska ) 

nr 13 05 O DP 1302 O - Miechowa - Janówka 

nr 13 06 O Byczyna – granica województwa łódzkiego ( Łubnice) 

nr 13 07 O DP 1306 O - Borek – Sierosławice – DW 487 

nr 13 08 O Paruszowice – DK11 

nr 13 09 O Byczyna - Gola 

nr 13 10 O Ligota Górna - Wojsławice 

nr 13 11 O DK11 – Kujakowice - Byczyna – granica woj. łódzkiego (Gola) 

nr 13 21 O Kluczbork – Jakubowice 

nr 13 35 O DP 1306 O – Roszkowice 

nr 13 36 O Wołczyn – Biskupice 

nr 13 38 O Komorzno – Proślice 

nr 13 45 O Biskupice – Polanowice – DP 1302 O 
Tabela 9. Wykaz dróg na terenie Gminy Byczyna. Źródło: opracowanie własne 

Dobrze również rozwinięta jest sieć dróg gminnych publicznych i wewnętrznych 

(gospodarczych), służących głównie obsłudze terenów zabudowanych i terenów rolnych. Łączna 

długość dróg lokalnych (Gminy Byczyna) wynosi 44,2 km. Znajduje się tutaj również 51,9 km dróg 

wewnętrznych. Na terenach otwartych ich gęstość oraz parametry techniczne zapewniają ruch 

sprzętu rolniczego oraz dojazdy do pól w stopniu zadawalającym. Jednocześnie drogi te nie 

zapewniają prawidłowej obsługi terenów zabudowanych, głównie ze względu na niewystarczające 

parametry techniczne oraz skomplikowany i słabo lub nieczytelny układ komunikacyjny. 

Przewozy osobowe na terenie gminy realizowane są przez PKS. Standardy obsługi ludności w 

powiązaniach z sąsiednimi miastami Kluczborkiem, Wołczynem, Kępnem można uznać za 

zadawalające w porach rannych, natomiast obniżają się w godzinach popołudniowych, wieczornych 

oraz w dni wolne od pracy i w dni świąteczne. Poziom zaspokojenia ma wpływ na postawy 

migracyjne ludności, zwłaszcza dla tych osób, które nie są w stanie nabyć własnego pojazdu. 

Dla rozwoju gospodarczego gminy istotna jest: 

1. realizacja na trasie DK nr 11 obwodnicy m. Byczyny i wsi Biskupice, Gołkowice, Kostów ; 

2.  modernizacja dróg dla polepszenia warunków przejazdu i funkcjonowania gminy : 

- drogi wojewódzkiej nr 487 Byczyna – Olesno oraz 

- dróg powiatowych poprzez zmianę ich parametrów i zapewnienie wygodnych przejść przez tereny 

zainwestowane, 

- modernizacja układu dróg gminnych, a także dróg – ulic w m. Byczyna. 
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Przez obszar gminy przebiega pierwszorzędna dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa nr 

272 relacji Kluczbork – Poznań. 

9. Zasoby dziedzictwa kulturowego 

Gminę Byczyna zaliczyć można do terenów bardzo bogatych w zasoby dziedzictwa 

kulturowego. Świadczą o tym zarówno stanowiska archeologiczne z różnych epok oraz zachowane 

zabytkowe obiekty i układy przestrzenne. Miasto Byczyna jest rówieśniczką państwa polskiego, 

zostało założone na rzucie owalnym z prostokątnym rynkiem pośrodku. Układ szachownicowy z 

ulicami wylotowymi zbiegającymi się wrzecionowato przy dwóch bramach ,,Polskiej” od wschodu i 

,,Niemieckiej” od zachodu. Pośrodku rynku ratusz, na pn.- wsch. kościół ewangelicki, kościół 

katolicki w zach. części miasta. Na zachód od miasta poza przedmieściem znajduje się cmentarz z 

kaplicą św. Jadwigi. 

Cechą charakterystyczną dla Śląska Opolskiego jak i gminy Byczyna jest duża zawartość i 

ruralizacja wsi , które nie rozpadły się w ostatnim stuleciu w chaotyczną zabudowę. Wsie gminy 

Byczyna posiadają w wielu wypadkach zachowane do dziś dawne układy sięgające nieraz lokacji 

średniowiecznych. Należą do nich: Biskupice (1393 r.), Ciecierzyn (1405 r.) Dobiercice (1393 r.), 

Gosław (1406 r.), Jakubowice (1300 r.), Jaśkowie (1393r.), Kochłowice (1404 r.), Kostów (1310 r.), 

Nasale(1393 r.), Paruszowice (1376 r.), Polanowice (1405 r.), Proślice (1330 r.), Roszkowice(1396r.), 

Sierosławice (1384 r.) Wojsławice (1405 r.), czyli aż 15 jednostek osadniczych wiejskich. 

Ślady osadnictwa prehistorycznego na obszarze gminy zostały udokumentowane na 371 

stanowiskach archeologicznych, z których część nie ma ściśle określonej lokalizacji. Do rejestru 

zabytków województwa opolskiego zostało wpisanych 31 stanowisk archeologicznych. Najliczniej 

reprezentowane są stanowiska i osady z okresu średniowiecznego, a także występują stanowiska z 

okresu kamienia i kultury łużyckiej. Ponadto znane są ślady pradziejowego osadnictwa, ale bliżej nie 

zlokalizowanego bądź nie potwierdzonego w terenie. Dlatego wymagane jest uzgadnianie wszelkich 

prac ziemnych na obszarze gminy, szczególnie przy realizacji inwestycji liniowych, a także inwestycji 

kubaturowych na terenach zabudowanych lub w ich sąsiedztwie. 

Na obszarze gminy Byczyna zostały bogato udokumentowane zabytki nieruchome 

architektury, budownictwa oraz układów zieleni – parki, cmentarze. Na obszarze gminy istnieje 535 

zabytków nieruchomych z których: 

- 93 wpisanych jest do rejestru wojewódzkiego zabytków – tabela 1z, 

- 442 ujętych w gminnej ewidencji zabytków – tabela 2z. 
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Są to bardzo różne obiekty, m.in.: 

 układy urbanistyczne 

 założenia pałacowo – dworskie 

 obiekty sakralne – kościoły , kaplice 

 założenia parkowe i zabytkowe cmentarze 

 aleje drzew 

 budynki mieszkalne i gospodarcze. 

Zagrożenia środowiska kulturowego 

Ochrona zabytków położonych w szczególności we wsiach i założeń ruralistycznych oraz 

towarzyszącej im zieleni zabytkowej – parków, cmentarzy i obsadzeń dróg jest jedna z trudniejszych 

dziedzin konserwatorskich. Podstawowym zagrożeniem jest niedostosowanie istniejących 

zabudowań do dzisiejszych wzorców kulturowych i technicznych. Brak jest ekonomicznego i 

funkcjonalnego uzasadnienia do eksploatacji wielu obiektów gospodarczych i produkcyjnych, 

nowoczesnych materiałów i detalu budowlanego, którego użycie dewaloryzuje skromne i 

jednorodne kompozycje zabudowy oraz może prowadzić do pogorszenia stanu technicznego 

obiektów. Stan techniczny zabytków jest zróżnicowany, wiele obiektów architektonicznych i 

budowlanych, zwłaszcza ujętych w ewidencji, jest w stanie bardzo złym. W znacznym stopniu 

zagrożone są zespoły zabytkowej zieleni. Większość zachowanych na obszarze gminy parków 

podworskich jest zaniedbana i pozostawiona własnemu losowi, co spowodowało, że zatraciły 

pierwotny charakter mający tworzyć w naturalnym krajobrazie tło kolorystyczne i oparcie 

przestrzenne dla terenów zabudowy. 

Szczegółowe informacje na temat stanu zabytków i ich szczegółowy wykaz oraz plany 

rewitalizacyjne zostaną opisane w Planie Rewitalizacji Miasta Byczyna stanowiącym osobne 

opracowanie. 

 

2.5. Infrastruktura społeczna 

Kolejny obszar analizy stanowią elementy infrastruktury społecznej.  

1. Szkolnictwo i edukacja 

W pierwszej kolejności omówiono obszar szkolnictwa, skupiając się na danych dotyczących 

szkół podstawowych i gimnazjalnych. 



Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 

 str. 43 

 
Tabela 10. Ilość dzieci I młodzieży w wieku szkolnym. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 

 

 
Tabela 11. Subwencja oświatowa w Gminie Byczyna. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 

 
Tabela 12. Żłobki I kluby dziecięce w Gminie Byczyna. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 

 
Tabela 13. Placówki szkolne I przedszkola w Gminie Byczyna. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 

 

Według danych GUS na terenie Gminy Byczyna funkcjonują 4 szkoły podstawowe, do 

których uczęszczało 484 uczniów. Przeciętnie w jednej klasie uczyło się 18 uczniów – jest to poziom 

średniej w województwie. Niż demograficzny, będący powodem spadku liczby uczniów w szkołach 

podstawowych, w porównywalnym stopniu dotknął gminę oraz województwo. W Byczynie spadek 

liczby uczniów wyniósł 20,13% w stosunku do 2010 r. 
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W trzech gimnazjach uczy się z kolei 328 uczniów, a średnia uczniów w klasie wynosi 22 

osoby. Jest to poziom średniej w województwie i w powiecie kluczborskim. W przypadku gimnazjów 

spadek liczby uczniów w porównaniu z rokiem 2010 wyniósł 12,99% (czyli zdecydowanie mniej niż w 

przypadku szkół podstawowych). 

Do 4 placówek przedszkolnych uczęszcza 214 dzieci.  

 

2. Baza sportowa gminy Byczyna:  

1. Stadion miejski im. K. Górskiego piłkarsko – lekkoatletyczny (obiekt oddany do użytku w 1975 

r., wymaga gruntownego remontu trybun i ogrodzenia, nie jest dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych), 1000 miejsc siedzących. Przy obiekcie jest bieżnia 400 m, 

stanowisko do pchnięcia kulą, dwa stanowiska do skoku w dal, amfiteatr. Opiekę nad 

stadionem pełni Ośrodek Kultury, ze stadionu korzysta Klub Sportowy Hetman Byczyna, który 

prowadzi drużyny piłkarskie: trampkarzy, juniorów i seniorów, a także Zespół Szkół 

Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie w trakcie lekcji wychowania fizycznego. 

2. Boisko piłkarskie w Nasalach – administrowane przez LZS. Stan techniczny obiektu i szatni 

jest dobry, obiekt jest ogólnodostępny.  

3. Boisko piłkarskie w Polanowicach z bieżną 400 m, stanowiskiem do pchnięcia kulą i skoku w 

dal. Boisko jest administrowane przez Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych 

w Byczynie oraz miejscowy LZS. Stan techniczny dobry, obiekt jest ogólnodostępny.  

4. Boisko piłkarskie w Kostowie – administrowane przez LZS. Stan techniczny dobry, obiekt 

ogólnodostępny.  

5. Boisko piłkarskie w Paruszowicach – administrowane przez LZS. Obiekt jest ogólnodostępny, 

ale od stycznia tego roku pozbawiony energii elektrycznej i wody. 

6. Boisko piłkarskie w Kochłowicach – opiekuje się nim rada sołecka. Obiekt jest 

ogólnodostępny, ale wymaga gruntownego remontu i zagospodarowania terenu wokół 

niego. 

7. Boisko piłkarskie w Proślicach – administrowane przez LZS, stan dobry, obiekt 

ogólnodostępny. 
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8. Boisko piłkarskie w Miechowej – administrowane przez radę sołecką, stan dobry, obiekt 

ogólnodostępny.  

9. Dwa boiska trawiaste w Roszkowicach i w Sarnowie – są w złym stanie technicznym, nie 

nadają się do celów sportowo – rekreacyjnych. 

10. Sala sportowa przy PSP w Byczynie – wymiary 26x13, oddana do użytku w 1961 roku. Sala 

służy głównie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych.  

11. Asfaltowe boisko 40x30 do piłki ręcznej i koszykowej przy PSP w Byczynie – ogólnodostępne, 

służy głównie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i pozalekcyjnych, wymaga 

drobnych zabiegów remontów.  

12. Trawiaste boisko 50x30 do mini piłki nożnej przy PSP w Byczynie – boisko ogólnodostępne, 

służy głównie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. 

13. Sala sportowa przy PSP w Biskupicach – wymiary 24x12, oddana do użytku w 1999 roku.  

14. Trawiaste boiska do piłki: nożnej 60x33, koszykowej 24x14 i siatkowej 18x9 przy PSP w 

Biskupicach. Boiska są ogólnodostępne, wykorzystywane najczęściej do prowadzenia lekcji 

wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. 

15. Kompleks sportowy Orlik 2012 oddany do użytku jesienią 2009 roku, administrowany przez 

Ośrodek Kultury w Byczynie. Boisko jest ogólnodostępne. 

16. Lodowisko syntetyczne całoroczne oddane do użytku w 2010 roku. Obiekt jest 

ogólnodostępny. 

17. Sztuczne boisko wielofunkcyjne w Janówce – oddane do użytku w 2010 roku. 

Administrowane przez Radę Sołecką. Stan techniczny obiektu jest bardzo dobry. 

18. Sala sportowa przy Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i zawodowych w Byczynie z 

siedzibą w Polanowicach – wymiary 27x11, oddana do użytku w 1964 roku. 

19. Kort tenisowy przy ZSGLiZ w Polanowicach – obiekt jest ogólnodostępny, ale płatny. 

20. Sztuczne boiska wielofunkcyjne w Ciecierzynie i w Proślicach – oddane do użytku w 2013 

roku, ogólnodostępne.  

21. Kort tenisowy w Byczynie – ogólnodostępny, oddany do użytku w 2014 r. 

22. Skatepark w Byczynie – ogólnodostępny, oddany do użytku w 2014 r. 

23. Siłownia zewnętrzna w Byczynie – ogólnodostępna, oddana do użytku w 2014 r. 

24. Siłownia przy Ośrodku Kultury – doposażona w 2015r. 

25. Pływalnia otwarta w Byczynie – wymaga gruntownego remontu. 
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26. Boisko do siatkówki plażowej pełnowymiarowe w Byczynie – oddane do użytku w 1990 roku. 

Byczyńskie kluby w rozgrywkach 

- Centrala Nasienna Proślice – zespół seniorów – gra w piłkarskiej klasie okręgowej 

- Hetman Byczyna – Kostów – występuje w II lidze wojewódzkiej trampkarzy 

- Hetman Byczyna – piłkarska drużyna seniorów – walczy w A – klasie 

- GUKS Byczyna – gra w IV lidze mężczyzn w tenisie stołowym 

W Byczynie istnieje też sekcja szachów, karate oraz walk MMA. 

3. Gminny Ośrodek Kultury 

Koordynatorem życia kulturalnego na terenie miasta i gminy Byczyna jest Ośrodek Kultury w 

Byczynie. Istnieje on od 1968 r. i został on powołany do zadań związanych ze sportem i kulturą przez 

Burmistrza Byczyny. Ośrodek Kultury jest jednostką budżetową gminy. Prowadzi działalność 

merytoryczną z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi, emerytami i rencistami. Stałą formą zajęć objętych 

jest 150 osób w zespołach i kołach zainteresowań. Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem 

licznych imprez tj. dorocznych dożynek, festynów w poszczególnych sołectwach, imprez 

państwowych, okolicznościowych i innych. Ośrodek Kultury odgrywa znaczącą rolę w animowaniu 

wartości kulturowych oraz ich kultywowaniu przez lokalną społeczność. Jest placówką, która ma 

duże możliwości kreowania kulturowego produktu turystycznego. 

Cykliczne imprezy w gminie Byczyna – kulturalne, rekreacyjne i sportowe - organizowane 

przez Ośrodek Kultury: 

- koncert pastorałek 

- WOŚP 

- spotkanie opłatkowe sołectw  

- Wojewódzki Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską” 

- Wojewódzki Przegląd Twórczości Teatralnej „Dionizjada” 

- Międzynarodowy Turniej Rycerski – dwie edycje – wiosenna i jesienna – gród Biskupice – 

Brzózki organizowany przez Spółdzielnię Socjalną Gród oraz Opolskie Bractwo Rycerskie 

- Przegląd Orkiestr Dętych 

- Krajowy Zlot Piłkarzy Weteranów i Mistrzostwa Polski Oldbojów w piłce nożnej 

- Konkurs na najlepszą potrawę domową 

- turniej siatkówki plażowej 

- dożynki gminne 
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- turniej piłkarski „dzikich” drużyn 

- turniej piłki plażowej 

- wystawa twórców ludowych z gminy Byczyna 

- turniej szachowy 

- gala piosenki 

- konkursy plastyczne i rękodzielnicze. 

W Gminie Byczyna funkcjonuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, która dysponuje 

zasobami książkowymi w ilości 24,5 tys. woluminów. Ilość czytelników wynosi 1378 osób. Na 

jednego czytelnika przypada ok. 12,6 wypożyczonych książek.  

4. Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy Byczyna działają następujące punkty pomocy medycznej: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej „ Remedium” – Byczyna ul. Moniuszki 

 Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej W. Zaklika – Byczyna ul. Dworcowa 

 Gabinet Stomatologiczny Kubicka Anna 

 Punkt lekarski w Gimnazjum w Byczynie 

 Indywidualna Praktyka Położna Bogumiła Starościak, Byczyna  ul. Paruszowicka 

  „Apteka w Rynku”, Wojciech Zaklika - Byczyna Rynek 1  

 Apteka Andrzej Tarnowski - Byczyna ul. Kościelna 1   

 Rehabilitacja mgr Beata Hofman Byczyna ul. Moniuszki 4 

Potencjał służby zdrowia nie zaspokaja potrzeby społeczeństwa gminy  

Byczyna. Na terenie Gminy funkcjonują jedynie dwie przychodnie, w których nie przyjmuje żaden 

specjalista. Aby skorzystać z konsultacji specjalistycznych pacjenci muszą udać się do Kluczborka. 

Gmina nie posiada ani jednej karetki pogotowia ratunkowego, przez co czas oczekiwania na pomoc 

znacznie się wydłuża. Przebiegająca przez teren gminy droga krajowa nr 11 sprawia, że sprawna 

pomoc w razie wypadku jest nieodzowna, a brak karetki uniemożliwia niesienie tej pomocy. 

5. Pomoc społeczna 

Wskaźnikiem, odnoszącym się w dużym stopniu do kwestii jakości życia ludności, jest 

odsetek liczby mieszkańców, korzystających z usług pomocy społecznej. Można go interpretować w 

dwojaki sposób. Z jednej strony, rosnący udział osób, którym udziela się pomocy społecznej, może 

obrazować skalę wykluczenia społecznego - sytuacja mieszkańców jest niekorzystna, przez co 
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potrzebują oni większej pomocy ze strony administracji publicznej. Z drugiej strony, rosnący 

wskaźnik może odpowiadać większym możliwościom rozwiązywania problemów społecznych i 

zaspokajania potrzeb mieszkańców. Trudno jest jednoznacznie zinterpretować przedmiotowe 

statystyki, jednakże na potrzeby analizy przyjęto, że zmniejszający się odsetek osób objętych 

usługami pomocy społecznej świadczy o mniejszym zapotrzebowaniu na nie, poprzez podejmowane 

działania doraźne na rzecz potrzebujących. 

 

Wykres 4. Udział osób korzystających z pomocy społecznej. Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu;  Statystyczne Vademecum 
Samorządowca 

 

Na podstawie analizy danych obserwuje się mniejsze zapotrzebowanie (w stosunku do 2009 

roku) na usługi pomocy społecznej w Gminie Byczyna, co odpowiada tendencjom zaobserwowanym 

w województwie opolskim oraz powiecie kluczborskim.  

6. Organizacje pozarządowe 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, zadania publiczne mogą być realizowane przez podmioty trzeciego sektora. Na 

terenie Gminy Byczyna funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, które są potencjalnymi 

partnerami samorządu w realizacji zapisów strategii rozwoju. Wspólne zaangażowanie, 

uwzględniające wszystkich uczestników życia społeczno-gospodarczego gminy, bazujące na 

wspólnym zaufaniu, pozwoli na zrównoważony i trwały rozwój. Poniższa tabele zawiera listę 

przykładowych partnerów. 
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Lp. Nazwa Miejscowość 

1. Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „ Tarcza” Polanowice 

2. Stowarzyszenie Miłośników Gołkowic „GRYF” Gołkowice 

3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Jasiek” w Jaśkowicach  Jaśkowice 

4. Stowarzyszenie Mieszkańców Biskupic Biskupice 

5. Stowarzyszenie AutoKlubu Terenowa Byczyna Byczyna 

6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciecierzyn Ciecierzyn 

7. Byczyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Repatriacji” Byczyna 

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Polanowice Polanowice 

9. Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklistów „Rycerz” Byczyna 

10. Fundacja Grey Animals Sierosławice 

11. Stowarzyszenie Jakubowiczanki Jakubowice 

12. Stowarzyszenie Powiatowa Grupa Ratownicza Byczyna 

13. Stowarzyszenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochłowicach  

Kochłowice 

14. „Stowarzyszenie Chóru Radości” Byczyna 

15. Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona Byczyna 

16. 
 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi „Dolina Słowików „ w Proślicach  

Proślice 

17. Fundacja „Uratujmy choć jedno życie” Gołkowice 

18. Stowarzyszenie „ Nad Stawem” Biskupice 

19. Ochotnicza Straż Pożarna w NASALACH Nasale 

20. Ochotnicza Straż Pożarna w PARUSZOWICACH Paruszowice 

21. Ochotnicza Straż Pożarna w BYCZYNIE Byczyna 

22. Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach  Wojsławice  

23. Ludowy Klub Sportowy „HETMAN” Byczyna 

24. Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie Byczyna 

25. Dobroczynne Towarzystwo Opolskie „Równe Szanse” Byczyna 

26. Stowarzyszenie HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. Ojca PIO” Byczyna 

27. Stowarzyszenie Właścicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych nad 
Zalewem Biskupice-Brzózki 

Byczyna 

29. Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkowicach Roszkowice 

30. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Roszkowicach Roszkowice 

31. Ochotnicza Straż Pożarna w Proślicach Proślice 

32. Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach Jakubowice 

33. Byczyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Byczyna 

34. Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce Janówka  

35. Ochotnicza Straż Pożarna w Kostowie Kostów 

36. Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej 

Byczyna 

37. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa  Michowa 

38. Spółdzielnia Socjalna „PERUNICA” Byczyna 

39. Spółdzielnia Socjalna „KORNIK” Miechowa 

40. Spółdzielnia Socjalna „PICASSO”  Proślice 

41. Spółdzielnia Socjalna „Las Vegas” Polanowice 

42. Spółdzielnia Socjalna „GRÓD” BIskupice 

43. Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo Produkcyjna w 
Byczynie 

Byczyna 

Tabela 14. Wykaz organizacji pozarządowych. Źródło: Urząd Miejski w Byczynie 
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7. Mieszkania komunalne 

Lp. Adres 
Ilość 
lokali 

Miesz
kalne 

Socjal
ne 

Tymcza
sowe 

pomiesz
czenie  

Stan 
techniczny 

Powierzchni
a całkowita 

Miasto – budynki gminne    m
2 

1 Moniuszki 4 1 1   Dobry 26,90 

2 Okrężna 41 4 4    Zadowalający 224,00 

3 Wałowa 28 2 2    Zadowalający 145,60 

4 Plac Dworcowa 1 2 2   zadowalający 202,29 

  9 9     

       Miasto - lokale gminne we Wspólnotach  598,79 

1 3-go Maja 3 1 1    Zadowalający 48,50 

2 3-go Maja 19 1 1    Zadowalający 50,40 

3 Basztowa 7 1 1    Zadowalający 63,80 

4 Brzozowa 1 1 1   Dobry 38,30 

5 Długa 5 3 3    Zadowalający  131,19 

6 Długa 7A 2 1 1  Zadowalający 114,70 

7 Długa 13 1 1    Zadowalający 41,30 

8 Długa 24 1 1     Dobry 53,00 

9 Kościelna 1 2 2    Zadowalający  143,10 

10 Kościelna 2a 1 1    Dobry  23,70 

11 Kościelna 2b 1 1     Dobry 32,90 

12 Kościelna 6 1 1     Dobry 74,75 

13 Okrężna 9 1 1    Dobry 35,60 

14 Okrężna  17 2 2    Zadowalający  75,66 

15 Okrężna 27A 1 1    Dobry 86,00 

16 Okrężna  33 2 2    Zadowalający  92,00 

  17 Plac Wolności 5 1 1    Dobry  66,90 

18 Polna 1   2 2     Dobry 78,90 

19 Polna 8 1 1     Dobry 32,70 

20 Poznańska 3 b 1 1    Dobry  39,70 

21 Rynek 2 2 2    Dobry  130,10 

22 Rynek 6 1 1     Zadowalający 66,45 

23 Rynek 9 1 1    Dobry  51,90 

24 Rynek 14 1 1    Zadowalający 82,42 

25 Rynek 15 1 1    Zadowalający 34,80 

26 Rynek 21 1 1     Dobry 31,00 

27 Stawowa 10 2 2   Zadowalający 84,96 

28 Szpitalna 2 1 1   Dobry 58,66 

29 Zamojskiego 5A 1 1    Dobry  33,20 

  38 37 1    

           Wieś – budynki gminne  1896,59 

1 Gołkowice 39  /Piaski/ 7 2 5  Zadowalający 231,30 

2 Dobiercice ul. Sienkiewicza 3 A 1 1   Dobry 41,00 

3 Jakubowice 16a 5 4  1  Dobry  266,16 

4 Jaśkowice 56 8 8     Dobry 383,15 

5 Miechowa 25e 7 5  2    Zadowalający 341,99 

6 Miechowa 25f 9  9  Dobry 457,24 
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7 Sierosławice 2 7 2 4 1 Zadowalający  443,68 

8 Sierosławice 11a 2 1  1   Dobry 116,20 

9 Paruszowice Długa 2 5 4  1   Zadowalający  212,50 

10 Polanowice  81 19 19   dobry 981,58 

11 Polanowice 83A 6 6   dobry 263,09 

12 Polanowice 83 8 1 7  Dobry 259,27 

 
 

       

 13 Polanowice 82A 1 1    62,00 

  85 54 30 1  4059,16 

                        Wieś – lokale gminne we Wspólnotach   

1 Nasale 47 1 1    Dobry  31,20 

2 Nasale 58 1 1    Dobry 78,70 

3 Paruszowice Długa 1b 1 1    Dobry 70,38 

4 Dobiercice ul. Św. Jana z Dukli 22 1   1  Zadowalający 55,80 

5 Roszkowice 35 3 3   Zadowalający 185,19 

6 Biskupice 29 1 1   Dobry 67,33 

7 Ciecierzyn 63 1  1  Dobry 33,55 

      9 8 2   522,15 

                                 Suma   141 107 33 1  7076,69 
Tabela 15. Wykaz mieszkań komunalnych. Źródło: Urząd Miejski w Byczynie 

1.  Ilość mieszkań wyposażonych w podstawowe instalacje i urządzenia: 

a)  instalacja wodociągowa - 140 

b)  instalacja centralnego ogrzewania - 48 

c) instalacja kanalizacyjna w tym szambo - 140 

d) instalacja elektryczna - 141 

e) łazienka – 122 

f)  w.c w lokalu lub w budynku -134 

2.  W realizacji jest budynek mieszkalny przy ul. Krótkiej 2 w Byczynie, w którym zasiedlone zostaną 

dwa lokale socjalne. W miarę posiadanych środków i potrzeb mieszkaniowych na cele mieszkalne 

może zostać zaadaptowany budynek w Polanowicach 82. Mogą tam powstać 4 lokale mieszkalne  o 

powierzchni około 40,00 m2 każde. We wsi Proślice na cele lokali socjalnych został przejęty 

nieodpłatnie budynek od ANR w Opolu, wymaga on jednak przeprowadzenia kapitalnego remontu. 

3. Z ogólnej liczby  9 mieszkań i 1 pomieszczenie tymczasowe są pustostanami. Z ogólnej liczby 

pustostanów 6 mieszkań wymaga remontu i na chwilę obecną  nie nadaje  się do zasiedlenia. W 

przypadku wysokich kosztów remontu niektóre z mieszkań z tego względu zostaną przeznaczone  do 

sprzedaży. 
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 4. W zależności od potrzeb związanych z koniecznością wywiązywania się przez Gminę Byczyna z 

zadań ustawowych jako lokale socjalne mogą być wynajmowane lokale mieszkalne  wchodzące w 

skład zasobu wykazane w powyższej tabeli jak również mogą być  podnajmowane  lokale mieszkalne 

wynajmowane od innych właścicieli. Cechą odróżniającą lokale socjalne  od pozostałych lokali z 

zasobu jest czasookres, na który zawierana jest umowa (czas oznaczony) oraz stawka czynszu (nie 

przekraczająca połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w zasobie). 

5.  Decyzję o przeznaczeniu lokali podejmuje Burmistrz Byczyny. 

 

Podsumowanie:  

- odsetek ludności Gminy Byczyna korzystający z sieci wodociągowej wynosił w 2013 r. 100%, z sieci 

kanalizacyjnej niespełna 40%, a z gazowej zaledwie 1% - potrzeba kolejnych inwestycji/działań w 

tych zakresach, które pozwolą na podniesienie jakości i komfortu życia mieszkańców oraz jeszcze 

zwiększą atrakcyjność osadniczą Gminy;  

- konieczne jest wyznaczenie trasy planowanej obwodnicy drogowej w ciągu drogi krajowej nr 11 

zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego; 

- przy wyznaczaniu nowych terenów pod zabudowę, w szczególności mieszkaniowej ograniczyć 

rozpraszanie zabudowy, dążyć do intensyfikowania istniejącej zabudowy i określić jednoznacznie 

planowane granice terenów zabudowanych, tj. obszarów urbanizacji; 

- należy chronić historyczną tożsamość zarówno miasta jak i terenów wiejskich poprzez zachowanie 

historycznie ukształtowanych układów przestrzennych oraz utrzymanie cech budownictwa 

regionalnego, w szczególności w architekturze i wystroju budynków położonych w granicach 

historycznie ukształtowanych układów; 

- w obszarze edukacji Gmina Byczyna stoi przed koniecznością odpowiedzi na zmiany sytuacji 

demograficznej – zmniejszającej się liczby uczniów, co może wymagać w przyszłości podjęcia 

poważnych decyzji w tym zakresie funkcjonowania szkół;  

- widać zaangażowanie władz Gminy w konieczność zapewnienia dostępu do elementów 

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej;  

- spadek odsetka osób korzystających z pomocy społecznej świadczyć może o pomocy doraźnej 

kierowanej do osób potrzebujących; 

- Gmina Byczyna dba o zapewnienie pomocy socjalnej na każdym poziome, w tym w postaci 

zasobów mieszkaniowych.  
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3. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się gmina. 

Służy ona porządkowaniu i segregacji informacji, stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny 

zasobów własnych i wpływu otoczenia, ułatwia też identyfikację problemów i określenie 

priorytetów rozwoju. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących 

jednocześnie pola przyporządkowania czynników mogących mieć wpływ na powodzenie planu 

strategicznego – silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities) i 

zagrożenia (threats).  

S -> STRENGHTS, czyli silne strony  

W -> WEAKNESSES, czyli słabe strony  

O -> OPPORTUNITIES, czyli okazje  

T -> THREATS, czyli zagrożenia  

Silne i słabe strony traktowane są jako czynniki wewnętrzne, natomiast szanse i zagrożenia jako 

czynniki zewnętrzne – umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki.  

W 2013 r. przeprowadzono wśród mieszkańców ankietę, mającą na celu uzyskanie informacji 

pozwalających na dokonanie diagnozy problemów i oczekiwań społecznych. Poddano analizie ok. 

420 ankiet aby uzyskać dane pomocne w opracowywaniu Strategii. 

Analiza wyników konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne były ważnym etapem w pracach nad strategią. Ich głównym celem było 

zapoznanie władz oraz społeczności lokalnej z procesem tworzenia strategii oraz zebrania opinii i 

uwag mieszkańców na temat przyszłego rozwoju gminy. Ankieta składała się z siedmiu pytań 

odnoszących się do takich zagadnień jak: 

- Warunki życia w gminie Byczyna. 

- Wskazania najistotniejszych kierunków rozwoju gminy. 

- Wskazania największych problemów gminy. 

- Wskazanie największych problemów związanych z infrastrukturą . 

- Wskazanie największych problemów związanych z edukacją i sportem  

- Wskazanie największych problemów związanych z kulturą, turystyką i rekreacją. 

- Wskazania działań które powinny być realizowane w gminie.  
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Wyniki ankiet, opracowane w formie graficznej  i zaprezentowane poniżej posłużyły jako jedno z 

ważnych kryteriów przy wyborze strategicznych kierunków rozwoju gminy . 

 

Pytanie 1. Jak ocenia Pan/i warunki Życia w Gminie Byczyna? 
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Pytanie 2. Proszę wskazać cztery naistotniejsze kierunki rozwoju Gminy Byczyna 
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Pytanie 3. Proszę wskazać cztery najważniejsze problemy społeczne Gminy Byczyna. 
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Pytanie 4. Proszę wskazać 4 najważniejsze problemy związane z infrastruktórą . 
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Pytanie 5. Proszę wskazać cztery najważniejsze problemy związane z edukacją i sportem . 
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Pytanie 6. Proszę wskazać cztery najwarzniejsze problemy związane z kulturą, turystyką i rekreacją 
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Pytanie 7.  Proszę wskazać które działania powinny być realizowane przede wszystkim w gminie 
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Z wyników tych ankiet jednoznacznie wynika, że: 

 najistotniejsze kierunki rozwoju to: przedsiębiorczość, rolnictwo, edukacja, ochrona 

środowiska; 

 najistotniejsze problemy społeczne to: bezrobocie, emigracja ludzi młodych, brak mieszkań; 

 najważniejsze czynniki związane z infrastrukturą: zły stan dróg i chodników, brak kanalizacji 

sanitarnej; 

 najważniejsze czynniki związane z edukacją, sportem: brak sali (hal) gimnastycznych, brak 

świetlic klubów do spędzania wolnego czasu; 

 najważniejsze czynniki związane z kulturą i rekreacją: brak szlaków pieszych  

i rowerowych, brak miejsc rekreacji i centrów rekreacji; 

 działaniami które należy realizować przede wszystkim są: wykorzystywanie funduszy Unii 

Europejskiej; remonty, budowy dróg; utrzymanie czystości i porządku w gminie; wspieranie 

lokalnych przedsiębiorców; nakłady inwestycyjne na rozwój szkół; pozyskiwanie 

inwestorów. 

Na tej podstawie, w oparciu o wykonane zestawienia statystyczne, określono  

i dokonano analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla gminy. Zostały one określone jako: 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
 liczne zabytki kulturowe w mieście i gminie; 

 bogata historia gminy; 

 rozbudowana sieć dróg; 

 organizacja transportu komunikacji publicznej w 
gminie; 

 wzrost inicjatyw oddolnych realizowanych przez 
liczne organizacje pozarządowe; 

 dobra sieć powiązań transportowych (kolejowych 
drogowych); 

 walory środowiska przyrodniczego i 
krajobrazowego (zasoby naturalne przyrodnicze i 
kulturowe); 

 dostępność mediów (inwestycje) 

 dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości 
(uchwały rady o pomocy); 

 stopa rozwoju gospodarczego;  

 dobra klasa ziem i dobrze rozwijające się rolnictwo; 

 wydarzenia kulturalne o wysokiej randze 
(doświadczenie w organizacji imprez); 

 spadek bezrobocia w ostatnich latach; 

 uczestnictwo w Programie Odnowy wsi; 

 realizacja projektów współfinansowanych ze źródeł 

 niezadowalający stan infrastruktury drogowej w tym 
brak chodników 

 ekologia 

 wysoka migracja młodych mieszkańców; 

 rozdrobnienie agrarne 

 dostępność do kultury 

 degradacja obiektów zabytkowych 

 brak obiektów sportowych (sali gimnastycznych) 

 nieład przestrzenny i architektoniczny na wsi (wiele 
zdewastowanych obiektów) 

 spadek liczby mieszkańców miasta i wsi 

 brak możliwości zatrudnienia w gminie zgodnie  
z oczekiwaniami i wykształceniem mieszkańców oraz 
możliwości awansu 

 brak kanalizacji sanitarnej na obszarze wiejskim 

 brak specjalistycznej opieki zdrowotnej w gminie 

 brak gospodarki odpadami 

 brak wykorzystania doświadczeń gmin partnerskich 

 niewystarczająca baza noclegowo – gastronomiczna 
w gminie 

 brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
(szczególnie w rolnictwie) 
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zewnętrznych (UE, budżet państwa itd.); 

 współpraca z gminami partnerskimi z zagranicy; 

 prężnie działający „ruch rycerski”; 

 dostępność dobrze zorganizowanych grup 
ochotniczej straży pożarnej dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców; 

 liderzy lokalni; 

 wielokulturowość gminy Byczyna. 

 brak szlaków pieszych i rowerowych 

 mała liczba miejsc wypoczynku i rekreacji (np. 
placów zabaw) 

 brak odpowiedniej gospodarki mieszkaniowej w 
gminie 

 brak planów zagospodarowania przestrzennego dla 
większości obszaru gminy; 

 zanikanie kultywowania obrzędów i tradycji 
lokalnych, patriotycznych 

 niewystarczająca różnorodność oferty kształcenia; 

 słabnąca atrakcyjność wydarzeń kulturalnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Pracowników Urzędu Miejskiego w 

Byczynie 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

SZANSE ZAGROŻENIA 
 dostępność środków Unii Europejskiej; 

 dobra lokalizacja gminy (na granicy 3 województw, 
przy drodze krajowej nr 11); 

 rozwój gospodarstw agroturystycznych; 

 „moda” na rycerstwo, wędkarstwo i łowiectwo; 

 popyt na spędzanie czasu w małych miasteczkach i 
na wsiach; 

 sławni ludzie pochodzący z gminy Byczyny; 

 projekty rewitalizacji miasta (zabudowa rynku itd.); 

 prężnie działające organizacje pozarządowe i 
społeczne; 

 funkcjonowanie funduszu sołeckiego; 

 dostępność terenów inwestycyjnych; 

 promowanie partnerstwa publiczno – prywatnego; 

 rozwój przedsiębiorczości prywatnej i społecznej 
(wzrost liczby podmiotów). 

 wzrost bezrobocia; 

 starzenie się społeczeństwa; 

 niestabilna polityka finansowa państwa; 

 zagrożenia patologiami; 

 przekazywanie przez państwo nowych zadań dla 
gmin 

 wysokie ceny środków do produkcji; 

 wysokie podatki; 

 zadłużenie gminy; 

 produkcja masowa wypierająca MŚP (globalizacja); 

 małe zainteresowanie inwestorów; 

 brak inicjatyw przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców; 

 silna konkurencja gmin sąsiednich (Kluczbork); 

 emigracja młodzieży. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Pracowników Urzędu Miejskiego w 

Byczynie 
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4. WIZJA ROZWOJU GMINY 

Wizja rozwoju Gminy stanowi projekcję, opis pożądanego stanu rzeczywistości lokalnej w 

perspektywie 2020 roku. Określa stan docelowy, do którego dążyć będzie cała wspólnota Gminy 

Byczyna, tj. władze samorządowe oraz ich partnerzy (lokalni oraz ponadlokalni), wykorzystując przy 

tym możliwości płynące z własnych atutów i szans pojawiających się w otoczeniu. Wizja 

ukierunkowana jest prognostycznie, określa cel, do jakiego zmierza Gmina. Wskazuje ona zasadniczy 

kierunek działania.  

Obraz, określony zapisami poniższej wizji, przewiduje stworzenie warunków do trwałego i 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Byczyna.  

WIZJA ROZWOJU „GMINA BYCZYNA2020” 

W 2020 roku Gmina Byczyna pełni rolę ważnego ośrodka subregionalnego z rozwiniętymi funkcjami 

gospodarczymi i usługowymi, wykorzystując wysoką dostępność komunikacyjną oraz atrakcyjność 

inwestycyjną. Korzysta ze swego położenia przy drodze krajowej nr 11  

o ważnym znaczeniu międzyregionalnym - łączącej Śląsk z Wielkopolską i Pomorzem. Rozwija się 

konkurencyjna gospodarka lokalna, powiązana z efektywnym systemem edukacji i aktywnością 

zawodową mieszkańców oraz nowe funkcje usługowe i handlowe. Gmina buduje oryginalną ofertę 

turystyczno-rekreacyjną, wykorzystując niepowtarzalne walory przyrodnicze i kulturowe, które 

przyciągają turystów i gości z Polski i zagranicy. 

Sprawne i efektywne zarządzanie publiczne, aktywna współpraca samorządów, przedstawicieli 

sektora biznesu i organizacji pozarządowych zapewniają wysoką jakość i dostępność usług 

publicznych. Mieszkańcy Gminy korzystają z dobrej jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, 

zdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych, które stanowią również ofertę dla nowych mieszkańców. 

Gmina Byczyna jest miejscem przyjaznym i atrakcyjnym do życia, pracy oraz rekreacji i 

wypoczynku dla mieszkańców.  

 

Strategia Rozwoju Gminy Byczyna zakłada jej kształtowanie, jako gminy:  

 chroniącej walory i zasoby historyczno-ekologiczne,  

 dbającej o wzrost poziomu życia mieszkańców,  

 tworzącej warunki dla rozwoju przedsiębiorczości,  

 wspierającej rozwój rolnictwa, turystyki i sportu,  

 realizującej wspólne przedsięwzięcia z sąsiadami,  
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 otwartej na wyzwania XXI wieku.  

Misja jest nadrzędnym celem rozwoju Gminy Byczyna. Określa ona również rolę władz 

samorządowych w procesie rozwoju wspólnoty lokalnej. Zgodnie z misją, władze samorządowe 

pełnią rolę inicjatora dla realizacji przedsięwzięć zgodnych ze Strategią Rozwoju Gminy Byczyna na 

lata 2015-2020, a podejmowanych przez różnych uczestników życia społecznego i gospodarczego – 

liderów lokalnych, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorców, grupy 

nieformalne mieszkańców itd. Ponadto, władze samorządowe są także realizatorem własnych 

projektów (leżących w zadaniach własnych oraz we współpracy z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego), zmierzających do rozwoju Gminy Byczyna, upowszechniania jej walorów, ułatwiania 

współpracy partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

MISJA ROZWOJU GMINY BYCZYNA 

Misją Gminy Byczyna jest zintegrowana, kompleksowa i partnerska współpraca wszystkich lokalnych i 

ponadlokalnych partnerów społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych na rzecz zrównoważonego 

rozwoju Gminy. Pragniemy wspólnie zapewnić naszym mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa, 

dostęp do usług publicznych odpowiedniej jakości, możliwość kształcenia i satysfakcjonującej pracy, a 

także atrakcyjną ofertę czasu wolnego. Turystom i gościom oferujemy wysoką jakość usług 

turystycznych i rekreacyjnych, bazujących na bogactwie lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-

kulturowego. 

 

Tak zdefiniowana misja rozwoju spełniła funkcję wyznacznika określającego strategiczne 

cele główne: 

1. EDUKACJA I GOSPODARKA  
Cel strategiczny: Konkurencyjna gospodarka oparta na kapitale intelektualnym oraz aktywności i 

przedsiębiorczości mieszkańców gminy 

2. DZIEDZICTWO, TURYSTYKA I REKREACJA  
Cel strategiczny: Silna kultura i tożsamość lokalna oraz efektywne wykorzystanie potencjałów dla 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy oraz popytu na turystykę 
 

3. USŁUGI PUBLICZNE  
Cel strategiczny: Wysoka dostępność i jakość usług publicznych - Byczyna jako silne centrum funkcji 
lokalnych 
 

4. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GMINY  
Cel strategiczny: Sprawny, efektywny i partnerski system zarządzania publicznego   
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5. WYZWANIA DLA ROZWOJU 

W wyniku dyskusji nad zasobami wewnętrznymi oraz otoczeniem Gminy i Miasta Byczyna, a 

także w oparciu o wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej i wizji rozwoju, można sformułować 

kilka wyzwań społeczno-gospodarczych, stojących przed Gminą. Na pierwszy plan wyłaniają się 

potrzeby w zakresie dynamizowania rozwoju gospodarczego i wykorzystania atutów Byczyny 

(położenie, skomunikowanie, dostępność i ceny nieruchomości itp.). Niezwykle ważnym wyzwaniem 

jest rozpropagowanie bardzo oryginalnej oferty kulturowej Byczyny (wydarzenia kulturalne, zabytki, 

kultura ludowa, tradycje rolnicze itp.), która w bardzo małym zakresie dociera do potencjalnych 

odbiorców (np. mieszkańcy Opolszczyzny i ościennych województw), a decyduje o wizerunku 

Gminy. Do pozostałych wyzwań o charakterze strategicznym zaliczyć należy aktywizacje 

społeczności lokalnej oraz rozwój usług publicznych. Wyzwania niniejsze szerzej zostały opisane 

poniżej. Na ich podstawie zidentyfikowano strategiczne obszary rozwoju.  

Wyzwania rozwojowe Gminy i Miasta Byczyna do 2020 r.:  

Budowanie nowego profilu gospodarczego – który w przyszłości może stać się rozwiązaniem dla 

istniejących problemów społecznych oraz zapewnić stabilizację dla finansów publicznych. 

Zbudowanie nowego profilu nie będzie ani łatwe, ani szybkie i jest uwarunkowane inwestycjami 

zewnętrznymi (m.in. budową drogi ekspresowej S11 itp.). Dotychczasowa, trwała orientacja 

gospodarki byczyńskiej opierała się na produkcji rolnej, w dużej mierze nieprzetworzonej, 

wykorzystującej dobre warunki glebowe i klimatyczne. Kontekst globalnych realiów ekonomicznych 

wydaje się narzucać w pierwszej kolejności ukierunkowanie zmian na poszukiwanie luk rynkowych o 

charakterze lokalnym i regionalnym. Szansę można upatrywać w tworzeniu stref aktywności 

gospodarczej, dobrze skomunikowanych z przyszłą drogą ekspresową S11 i wojewódzką oraz 

przyciąganiem na ich teren inwestorów (rodzimych i nowych). Wykorzystując bliskie położenie 

Opola i Wrocławia, ich potencjał intelektualny i naukowy (wysokospecjalizowana kadra 

pracownicza), dobre skomunikowanie ze stolicą województwa oraz relatywnie tańsze ceny 

nieruchomości i gruntów, można budować atrakcyjną ofertę inwestycyjną w przygotowanych 

strefach aktywności gospodarczej. Większość z dotychczas podejmowanych przekształceń 

restrukturyzacyjnych opierała się na wspieraniu aktywności gospodarczych wykorzystujących tanie 

zasoby pracy, a poziom kwalifikacji pracowników utrudniał przyciąganie nowoczesnych działalności. 

Uwzględniając możliwości wytwórcze oraz istniejące, chociaż niedostateczne w stosunku do 

potrzeb, zainteresowanie inwestorów, warto wspierać powstawanie nowych firm produkcyjnych 
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oraz logistycznych. W długim czasie powinno się dążyć do stworzenia w oparciu o nie nowego 

profilu gospodarczego. Może pojawią się inicjatywy klastrowe czy inne formy współpracy 

przedsiębiorstw, ale cenne będą również indywidualne przedsięwzięcia, warunkujące nie tylko 

miejsca pracy dla mieszkańców, ale przede wszystkim intelektualną wartość dodaną działalności 

oraz technologiczne osiągnięcia.  

Budowanie marki w otoczeniu – przede wszystkim poprzez oryginalne przedsięwzięcia kulturalne, 

które z jednej strony powinny przełożyć się na wzrost zainteresowania Byczyną i jej okolicami wśród 

potencjalnych odwiedzających (mieszkańcy Opolszczyzny, przejezdnych na trasie Poznań-Katowice, 

turystów kwalifikowanych – zainteresowanych oryginalnymi walorami kulturowymi i zabytkami 

gminy itp.), a z drugiej strony przyczynić do wzrostu zamożności mieszkańców i w konsekwencji 

wykreować wewnętrzny popyt na rynku. Ten zaś ma szanse stanowić podstawowe uzasadnienie dla 

podejmowania różnych działalności gospodarczych zorientowanych na ponadlokalnych nabywców, 

w tym świadczących usługi rynkowe w ramach przemysłów czasu wolnego. Oryginalność wybranych 

produktów kulturowo-turystycznych już teraz zapewniają różne instytucje publiczne i pozarządowe, 

ale regionalne znaczenie Byczyny musi potwierdzać wiele inicjatyw, szeroko popularyzowanych i 

tworzących markę Gminy (np. imprezy cykliczne: Międzynarodowe Festyny Rycerskie, Europejskie 

Dni Dziedzictwa w Byczynie, Wojewódzki Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską”, Wojewódzki 

Przegląd Orkiestr Dętych, Zlot Piłkarzy Weteranów i Mistrzostwa Polski Oldbojów). Potrzebny jest 

nowy wizerunek, splatający tradycje rolnicze z walorami kulturowymi, zabytkami materialnymi i 

rekreacyjnymi. Oryginalność niektórych produktów terytorialnych, jakie mogą być przedmiotem 

konsumpcji dla mieszkańców, turystów, inwestorów czy codziennie przybywających na obszar 

Gminy powinna być traktowana jako ważny argument w działaniach promocyjnych. Wiele jest do 

zaoferowania, a wśród zalet niektóre aspekty przestrzeni wydają się być wyjątkowo niedoceniane. 

Krajobrazy, malownicze łąki i tereny rolne czy bogactwo historyczne i kulturowe to potencjały 

nadające się nie tylko do turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania. Należy aktywnie zaangażować 

się w tworzenie ich dostępności, przy zachowaniu warunków zrównoważonego korzystania z ich 

walorów, ale jednocześnie zapewnić szanse na uzyskiwanie korzyści, nie tylko finansowych, ale 

również oddziałujących na wizerunek całej Gminy.  

Inicjowanie aktywności mieszkańców – zawierające również aspekt wyrażanej przez nich 

kreatywności związanej z angażowaniem się w miejscowe inicjatywy, które bardziej twórczym 
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osobom umożliwiać będą działalność o zasięgu ponadlokalnym. Problem bierności niektórych 

środowisk lokalnych jest konsekwencją zaistnienia wielu różnych czynników, z których warunki 

ekonomiczne są może najłatwiej dostrzegalne wśród negatywnie oddziałujących, ale niekoniecznie 

najtrudniejsze do pokonania. Skala zaniedbań społecznych, w tym braków inicjatyw instytucji 

publicznych jest różna i w wielu miejscach wskazać można grupy osób bardzo zaangażowanych w 

likwidacje skutków niepożądanych zjawisk, choć są również obszary pojawiania się konfliktów. 

Problemy występowania patologii społecznych, dziedziczenia ubóstwa czy wykluczenia 

obserwowane są w wielu miejscach całego województwa i nie są cechą charakterystyczną wyłącznie 

dla Gminy Byczyna. Jednak stanowią duże zagrożenie dla realizacji wyzwań gospodarczych i 

wizerunkowych, w związku z czym powinny stanowić istotną część strategii. Przeciwdziałanie tym 

niekorzystnym tendencjom społecznym (które na obszarach rolniczych często posiadają charakter 

ukryty) powinno być realizowane m.in. poprzez utrzymywanie wysokiej jakości kształcenia od 

pierwszych jego etapów, angażowanie mieszkańców do świadomego udziału w kulturze oraz 

inicjatywach lokalnych, kreowanie wartości przedsiębiorczych i estetycznych. Przyczyni się to w 

przyszłości do zapewnienia odpowiedniej zaradności i operatywności mieszkańców (np. aktywne 

poszukiwanie pracy w Byczynie oraz całym powiecie kluczborskim), odpowiedzialności za dobro 

wspólne (np. estetyka kamienic i gospodarstw rolnych, odnowa centrów wsi i miejsc publicznych) 

oraz przedsiębiorczości (np. usługi gastronomiczne i kawiarniane, atrakcje turystyczne i rekreacyjne, 

zrzeszanie się rolników, produkcja wysokiej jakości produktów rolnych). W warunkach Gminy 

Byczyna, ważne jest aby wspierać wszelkie inicjatywy integrujące mieszkańców i szczególnie w 

mniejszych miejscowościach ukierunkowywać je tak, aby przyczyniały się do tworzenia lokalnych 

społeczności, w rozumieniu samodzielnych małych grup, pomagających rozwiązywać codzienne 

problemy swoich członków.  

Ważne centrum usług publicznych w województwie opolskim – którym Byczyna powinna stać 

się w najbliższych latach, aby z jednej strony wykorzystać szansę płynącą ze Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego do 2020 r., z drugiej zahamować niekorzystne procesy gospodarcze i 

demograficzne, jakie stanowią o aktualnych słabościach. Realizacja tego aspektu przyszłości Byczyny 

wymagać będzie jednak wykazania się przynajmniej regionalną konkurencyjnością, w znaczeniu 

budowy oferty usług publicznych, kierowanych do mieszkańców (w tym potencjalnych – nowych), o 

wysokiej jakości. Mowa głównie o usługach edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-

sportowych, administracyjnych, które jako kompleksowa oferta społeczna nierzadko decydują o 
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jakości kapitału społecznego i atrakcyjności dla nowego osadnictwa. Gmina Byczyna, poprzez swoje 

dogodne położenie (i spodziewaną w przyszłości poprawę skomunikowania z aglomeracjami – droga 

ekspresowa S11, kolej, droga wojewódzka itp.) już stanowi atrakcyjny teren osadniczy. Wobec 

ogólnokrajowych, niekorzystnych tendencji demograficznych, rozwój funkcji rezydencjonalnych i 

osadniczych gminy należy postrzegać jako poważną szansę rozwojową, a każdego nowego 

mieszkańca jako swoistego inwestora (klienta wszystkich usług świadczonych w gminie). Rozwój 

silnego centrum usług publicznych w Byczynie jest warunkiem koniecznym, aby tę szansę 

wykorzystać. W realiach opolskich Gmina Byczyna musi zacieśniać współpracę z Opolem i innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów - 

Olesno, m.in. dla skutecznej realizacji ważnych inwestycji (zintegrowany transport publiczny, rozwój 

stref aktywności gospodarczej, podnoszenie jakości usług publicznych itp.). Ważnym aspektem jest 

również współpraca międzysektorowa (z organizacjami pozarządowymi) na rzecz rozwoju i poprawy 

efektywności niektórych usług publicznych oraz ciągłe doskonalenie systemów zarządczych, które 

bezpośrednio wpływają na jakość usług administracyjnych. 
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6. PLAN OPERACYJNY 

6.1. OBSZAR I 

EDUKACJA I GOSPODARKA  
Cel strategiczny: Konkurencyjna gospodarka oparta na kapitale intelektualnym oraz aktywności i 

przedsiębiorczości mieszkańców gminy 

Cele operacyjne:  
1.1 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców;  
1.2 Efektywny system edukacji, wspierający rozwój kapitału intelektualnego i zatrudnienia;  
1.3 Budowa infrastruktury gospodarczej;  
1.4 Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy i minimalizowanie negatywnych skutków 
bezrobocia;  
1.5 Wysoka wewnętrzna i zewnętrzna dostępność komunikacyjna. 

Cel operacyjny 1.1 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe): 

 Rozwój oferty oraz poprawa dostępności instrumentów wspierania mikro i małej 
przedsiębiorczości;  

 Rozwój oferty oraz poprawa dostępności instrumentów wsparcia dla rozwoju ekologicznego 
rolnictwa i przetwórstwa oraz marketingu wysokiej jakości produktów żywnościowych;  

 Kształcenie cech przedsiębiorczych wśród młodzieży, współpraca szkół z sektorem 
gospodarczym;  

 Współpraca z lokalnym biznesem w kreowaniu warunków do prowadzenie małej 
przedsiębiorczości;  

 Promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła (rozwój cechów);  

 Rozwój ekonomii społecznej;  

 Inicjowanie powstawania, wspieranie i promocja różnorodnych organizacji zrzeszających 
rolników;  

 Wsparcie i promocja tworzenia gospodarstw agroturystycznych oraz produkujących zdrową 
żywność;  

 Wsparcie dla modernizacji produkcji rolnej;  

 Pomoc w tworzeniu rolniczych zrzeszeń gospodarczych, np. grup producenckich;  

 Organizacja miejsc sprzedaży produktów lokalnych.  
 

Cel operacyjny 1.2 Efektywny system edukacji, wspierający rozwój kapitału intelektualnego i 
zatrudnienia  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Modernizacja i rozwój infrastruktury służącej edukacji, doposażenie placówek edukacyjnych;  

 Rozwój zajęć pozalekcyjnych w placówkach edukacyjnych – szczególnie w odniesieniu do 
kompetencji kluczowych, profilaktyki bezpieczeństwa, zdrowia, sportu, kształcenia 
regionalnego;  

 Wzrost liczby miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych;  

 Promowanie programów autorskich, własnych oraz innowacji w systemie kształcenia;  
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 Wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów, w tym wsparcie 
uzdolnionej młodzieży poprzez system stypendiów i nagród;  

 Wsparcie edukacji ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, w tym m.in. 
kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości;  

 Realizacja projektów związanych z przyszłością gimnazjalistów, których celem będzie rozwój 
kompetencji kluczowych (matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-
technicznych, kompetencji informatycznych, kompetencji społecznych i obywatelskich, 
rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej, doskonalenie porozumiewanie się w języku 
ojczystym i w językach obcych) oraz zapewnienie uczniom gimnazjów poradnictwa i 
wsparcia edukacyjno-zawodowego;  

 Podnoszenie kwalifikacji kadr edukacyjnych;  

 Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się przez całe życie;  

 Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez ośrodki kształcenia ustawicznego, 
poszerzenie oferty, rozwój współpracy z uczelniami wyższymi;  

 Promocja i wsparcie uczestnictwa osób starszych w systemie kształcenia ustawicznego;  

 Współpraca z powiatem oraz lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie nowych kierunków oraz 
nowoczesnych metod kształcenia zawodowego – kształcenie w miejscu pracy;  

 Rozwój sieci szkół i wyposażenia bazy kształcenia zawodowego;  

 Rozwój kierunków kształcenia zawodowego, dostosowanych do rynku pracy;  
 

Cel operacyjny 1.3 Budowa infrastruktury gospodarczej  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego;  

 Planowanie i tworzenie stref aktywności gospodarczej, w tym m.in. we współpracy z 
podmiotami komercyjnymi;  

 Współpraca w zakresie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz innych form 
stowarzyszeniowych, w szczególności ukierunkowanych na przedsiębiorców lokalnych;  

 Wzmacnianie potencjału oraz rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu (rozwój ofert 
wsparcia dla biznesu);  

 Rozwój oferty inwestycyjnej oraz poprawa standardów obsługi inwestorów;  

 Utworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców;  

 Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, m.in. poprzez wprowadzenie ulg i zachęt dla 
przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą;  

 Wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii.  
 

Cel operacyjny 1.4 Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy i minimalizowanie negatywnych 
skutków bezrobocia  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitoringu i analizy lokalnego rynku 
pracy oraz struktury osób bezrobotnych;  

 Rozwój systemu szkoleń i kursów zawodowych dla osób bezrobotnych oraz wymagających 
zmiany kwalifikacji;  

 Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;  



Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 

 str. 68 

 Wspieranie szkoleń i doradztwa w zakresie przedsiębiorczości, w tym dotyczących 
zakładania i prowadzenia własnego biznesu;  

 Rozwój oferty w zakresie usług dotyczących podnoszenia oraz zmiany kwalifikacji na różnych 
etapach życia – w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy;  

 Wspieranie instytucji realizujących programy kształcenia zawodowego.  
 

Cel operacyjny 1.5 Wysoka wewnętrzna i zewnętrzna dostępność komunikacyjna  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych do parametrów normatywnych;  

 Budowa, modernizacja i przebudowa chodników oraz poboczy, w szczególności na 
obszarach wiejskich;  

 Budowa, modernizacja i przebudowa miejsc parkingowych, szczególnie przy obiektach 
użyteczności publicznej, turystycznych, itp.;  

 Współpraca w zakresie zwiększenia zewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy - 
budowa, modernizacja i przebudowa dróg krajowych i wojewódzkich, a także infrastruktury 
kolejowej;  

 Tworzenie warunków dla rozwoju centrów logistycznych i magazynowych;  

 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym;  

 Współpraca w zakresie dostosowania rozkładu jazdy komunikacji autobusowej i kolejowej 
do potrzeb mieszkańców i turystów;  

 Udrożnienie systemu komunikacji wraz z budową parkingów na trasie kolei oraz przy 
planowanej trasie S11;  

 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz edukacja mieszkańców w zakresie 
wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych;  

 Regulacja stanu prawnego dróg i pasów drogowych;  

 Budowa dróg dojazdowych do pól;  

 Współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej.  
 

6.2. OBSZAR II  

 

DZIEDZICTWO, TURYSTYKA I REKREACJA  
Cel strategiczny: Silna kultura i tożsamość lokalna oraz efektywne wykorzystanie potencjałów dla 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy oraz popytu na turystykę 
 
Cele operacyjne:  
2.1 Ochrona przestrzeni kulturowej i tożsamości lokalnej;  
2.2 Wsparcie dla rozwoju turystyki i skuteczny system promocji turystycznej. 
 
Cel operacyjny 2.1 Ochrona przestrzeni kulturowej i tożsamości lokalnej  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Sprawne i efektywne zarządzanie kulturą i dziedzictwem kulturowym, w tym rozwój 
partnerstwa międzysektorowego;  
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 Poprawa stanu i sposobu użytkowania zabytków dziedzictwa kulturowego, zachowanie, 
rewaloryzacja i przeciwdziałanie procesowi ich degradacji oraz udostępnianie (ze 
szczególnym uwzględnieniem dni weekendowych);  

 Współpraca z sektorem biznesu w zakresie wykorzystania potencjału ekonomicznego 
dziedzictwa kulturowego gminy (włączanie wartości dziedzictwa w obieg gospodarczy, m.in. 
współpraca w zakresie organizacji różnorodnych imprez);  

 Odtworzenie wielokulturowego bogactwa oraz tożsamości lokalnej i regionalnej szczególnie 
poprzez kultywowanie i promocję folkloru, tradycji lokalnych oraz twórczości ludowej, w 
tym m.in. restauracja ginących zawodów oraz wyrobów rzemiosła, wspieranie lokalnych 
twórców i artystów, odtwarzanie starych przepisów kulinarnych i kreowanie potraw 
lokalnych jako produktów turystycznych, organizacja wydarzeń kulturalnych, bazujących na 
obrzędach i zwyczajach wiejskich oraz na produkcji rolnej;  

 Wspieranie i promocja organizacji zrzeszających twórców ludowych, w tym zespołów 
folklorystycznych, a także kół gospodyń wiejskich;  

 Inicjowanie i wspieranie działań, mających na celu rozbudzanie i podnoszenie społecznej 
świadomości i wrażliwości w zakresie dziedzictwa kulturowego, w tym m.in. badanie i 
dokumentowanie lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego;  

 Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa w zakresie ochrony przestrzeni 
kulturowej i tożsamości lokalnej Byczyny;  

 Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym programy rewitalizacyjne 
łączące turystykę i rolnictwo;  

 Rewitalizacja miasta Byczyna;  

 Zintegrowanie ochrony krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego, zachowanie i 
przywracanie wysokiego poziomu estetycznego otoczenia i ładu przestrzennego;  

 Tworzenie i realizacja planów odnowy miejscowości;  

 Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji regionu 
poprzez kulturę rolniczą oraz tradycję i historię Gminy Byczyna.  

 
Cel operacyjny 2.2 Wsparcie dla rozwoju turystyki i skuteczny system promocji turystycznej  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Wsparcie dla rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej na 
terenie gminy;  

 Rozwój szlaków turystycznych, m.in. pieszych (w tym dla potrzeb osób uprawiających nordic 
walking), rowerowych, konnych czy ścieżek edukacyjnych, kulturowych, poznawczych – w 
tym m.in. zintegrowanie ciągów i podniesienie poziomu bezpieczeństwa;  

 Wspieranie rozwoju branży usługowej, działającej na rzecz turystów i mieszkańców gminy, w 
tym m.in. wprowadzenie systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców;  

 Rozwój, promocja oraz tworzenie nowych produktów turystycznych i kulturowych w oparciu 
o tradycje gminy i regionu, w tym o tradycje kulinarne;  

 Skuteczny i profesjonalny system promocji walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy oraz 
wsparcie promocyjne lokalnej oferty przemysłów czasu wolnego, w szczególności 
produktów turystycznych i wydarzeń kulturalnych, w tym folklorystycznych i twórczych;  

 Rozwój informacji turystycznej, w szczególności rozwój Punktu Informacji Turystycznej, w 
tym przygotowanie publikacji dot. walorów turystycznych miasta, gminy i poszczególnych 
sołectw;  
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 Organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, bazujących na tradycji i specyfice gminy;  

 Rozwój dużych, cyklicznych imprez, w szczególności: Przeglądu Twórczości Teatralnej 
"Dionizjada", Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego, Nocy Świętojańskiej, Konkursu na 
Najlepszą Potrawę Domową, Święta pierogów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Krajowy Zlot 
Piłkarzy Weteranów 

 Wsparcie i rozwój współpracy gminy, organizacji pozarządowych, turystycznych i instytucji 
kulturalnych, w tym m.in. opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z 
organizacjami pozarządowymi z komponentem dot. rozwoju potencjału turystycznego 
gminy;  

 Współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi w zakresie promocji miasta, gminy i 
poszczególnych sołectw;  

 Tworzenie kalendarza imprez we współpracy z sąsiednimi jednostkami samorządu 
terytorialnego;  

 Tworzenie warunków dla rozwoju gastronomi i przesiębiorczości na byczyńskim rynku.  
 

6.3. OBSZAR III  

USŁUGI PUBLICZNE  
Cel strategiczny: Wysoka dostępność i jakość usług publicznych - Byczyna jako silne centrum 
funkcji lokalnych 
 
Cele operacyjne:  
3.1 Rozwijanie systemów infrastruktury technicznej;  
3.2 Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej skierowanej do różnych grup odbiorców;  
3.3 Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy w wymiarze publicznym, zdrowotnym i 
społecznym;  
3.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju gminy. 
 
Cel operacyjny 3.1 Rozwijanie systemów infrastruktury technicznej  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz remonty sieci istniejących;  

 Realizacja programów obejmujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;  

 Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej;  

 Przebudowa starych odcinków sieci wodociągowej oraz odcinków wykonanych w 
przestarzałej technologii;  

 Rozbudowa sieci gazociągowej;  

 Modernizacja kotłowni w zakresie wymiany źródeł grzewczych na nowoczesne i ekologiczne;  

 Wymiana sieci ciepłowniczych przynoszących straty ciepła;  

 Budowa nowych systemów ciepłowniczych;  

 Przebudowa i rozwój systemu oświetlenia ulicznego;  
 
Cel operacyjny 3.2 Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej, skierowanej do różnych 
grup odbiorców  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Zrównoważony rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej – modernizacja i 
budowa boisk, place zabaw, ścieżki rowerowe;  
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 Zwiększanie poziomu społecznego uczestnictwa w kulturze oraz aktywnych formach 
spędzania czasu wolnego, w tym zachęcanie do korzystania z dostępnej infrastruktury 
kulturalnej i rekreacyjno-sportowej;  

 Informowanie o ofercie kulturalnej i rekreacyjno-sportowej oraz zapewnianie jej 
dostępności i różnorodności;  

 Stworzenie i realizacja programu promocji kulturalnej Gminy Byczyna;  

 Wsparcie dla organizacji zajęć pozalekcyjnych;  

 Opracowanie koncepcji rozwoju systemu tras rowerowych na terenie gminy – we 
współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

 
Cel operacyjny 3.3 Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy w wymiarze publicznym, 
zdrowotnym i społecznym  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Poszerzanie monitoringu w miejscach publicznych;  

 Wspieranie policji oraz straży pożarnej w zakresie doposażania sprzętowego;  

 Wspieranie OSP w zakresie modernizacji strażnic i zakupu sprzetu;  

 Prewencja, edukacja i profilaktyka wśród dzieci i młodzieży – bezpieczeństwo na drodze, 
unikanie zagrożeń, pierwsza pomoc;  

 Doskonalenie bazy infrastrukturalnej, wyposażenia oraz standardu obsługi w placówkach 
leczniczych;  

 Zakup karetki pogotowia ratunkowego; 

 Kształtowanie i promocja postaw, aktywna edukacja na rzecz zdrowego i aktywnego stylu 
życia;  

 Organizowanie i wspieranie akcji oraz programów profilaktycznych, badań i konsultacji 
medycznych dla mieszkańców gminy;  

 Organizowanie i wspieranie akcji informacyjno-uświadamiających dot. bezpieczeństwa w 
zakresie zdrowotnym i społecznym;  

 Organizowanie i wspieranie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych;  

 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym wykorzystanie mechanizmu 
ekonomii społecznej;  

 Działania dostosowawcze w ramach polityki społecznej w kontekście starzenia się 
społeczeństwa (adaptacja działań do zmieniających się potrzeb społecznych, rozszerzenie 
oferty dla osób starszych);  

 Wsparcie i aktywizacja osób niepełnosprawnych, w tym wyrównywanie szans w dostępie do 
edukacji oraz rynku pracy, a także likwidacja barier architektonicznych;  

 Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym wśród dzieci i młodzieży;  

 Wspieranie działań w zakresie rozwoju poradnictwa związanego z uzależnieniami – punkty 
konsultacyjne, grupy samopomocowe;  

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;  

 Przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie;  

 Poszerzanie zasobów mieszkań socjalnych i chronionych.  
 
Cel operacyjny 3.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla 
rozwoju gminy  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  
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 Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. fotowoltaika i kolektory 
słoneczne, biogazownie);  

 Optymalizacja kosztów energii poprzez organizowanie grupowych (z innymi samorządami) 
zakupów energii;  

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i obiektów zamieszkania 
zbiorowego;  

 Program ograniczania niskiej emisji;  

 Sprawny i efektywny system gospodarki odpadami (w tym utylizacja i recykling);  

 Zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych (powodzie, susze, itp.) – 
właściwe zagospodarowanie przestrzeni, systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania;  

 Zachowanie środowiska przyrodniczego oraz działania rekultywacyjne;  

 Edukacja ekologiczna i promocja postaw ekologicznych;  

 Program ochrony bioróżnorodności; 

 Program małej retencji. 

 
6.4. OBSZAR IV  

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GMINY  
Cel strategiczny: Sprawny, efektywny i partnerski system zarządzania publicznego   
 
Cele operacyjne:  
4.1 Sprawny system zarządzania i administracji oraz skuteczna promocja;  
4.2 Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitału społecznego;  
4.3 Rozwój współpracy terytorialnej  
 
Cel operacyjny 4.1 Sprawny system zarządzania i administracji oraz skuteczna promocja  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania publicznego;  

 Opracowanie systemu doskonalenia kadr samorządowych (wzmocnienie potencjału 
administracji);  

 Oparcie rozwoju gminy o zasady planowania i zarządzania strategicznego;  

 Promowanie systemu wartości etycznych wśród pracowników samorządowych, 
przejrzystość pracy urzędu (w załatwianiu spraw i w dostępie do informacji publicznej);  

 Rozwój usług elektronicznych e-administracja;  

 Budowa i promocja marki gminy, ze szczególnym uwzględnieniem promocji walorów 
turystycznych i produktów lokalnych;  

 Uspójnienie i koordynacja działań wszystkich podmiotów, które realizują zadania z zakresu 
promocji, w tym:  

 powołanie zespołu ds. promocji,  

 opracowanie długookresowej strategii promocji miasta, gminy i poszczególnych 
sołectw,  

 przygotowywanie i realizacja rocznych programów promocji (m.in. opracowanie 
profesjonalnego informatora o Byczynie i rozwój portalu informacyjno-
promocyjnego);  

 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej.  
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Cel operacyjny 4.2. Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitału 
społecznego  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Promocja i wspomaganie aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej 
mieszkańców gminy;  

 Edukacja obywatelska mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży;  

 Doskonalenie procedur konsultacji społecznych;  

 Wzmacnianie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji sektorowej i 
inicjowanie powstawania nowych organizacji pozarządowych;  

 Inicjowanie współpracy z nowymi partnerami (społecznymi i gospodarczymi) oraz 
intensyfikacja dotychczasowych procesów współdziałania – współpraca międzysektorowa i 
międzyorganizacyjna;  

 Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym;  

 Promocja i wspieranie wolontariatu;  

 Promocja i wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego;  

 Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych – doskonalenie umiejętności 
aplikowania po środki zewnętrzne, nawiązywanie współpracy międzysektorowej, 
współpraca międzynarodowa.  

 
Cel operacyjny 4.3. Rozwój współpracy terytorialnej  
Kierunki interwencji (zadania kluczowe):  

 Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - wspólne projekty w nowej 
perspektywie finansowej Unii Europejskiej;  

 Aktywny udział w różnego rodzaju sieciach współpracy: krajowych i międzynarodowych;  

 Współpraca z samorządami z kraju i z zagranicy w zakresie promocji turystycznej, w tym 
m.in. wspólne organizowanie wystaw, mających na celu promowanie produktów lokalnych 
oraz zdobywanie i wymianę doświadczeń;  

 Współpraca z ościennymi gminami i powiatami w zakresie rozwoju transportu, usług i 
infrastruktury;  

 Sprawny i efektywny system informacji wewnątrzgminnej (pomiędzy miastem i 
poszczególnymi sołectwami).  

 
 

6.5. ZADANIA INWESTYCYJNE (infrastruktura): 

Lp. Obszar Zadanie Źródła finansowania 

1. Gmina Byczyna Oznakowanie miejsc i wydarzeń historycznych 
(miejsc o cennych walorach przyrodniczych na ternie 
gminy Byczyna) 

 

Montaż „witaczy”  

Montaż tablic ogłoszeniowych dla każdego sołectwa 
(z nazwą i herbem, mapą itp.) 

 

Odnowie oznakowania drogowego pionowego i 
poziomego w gminie Byczyna w tym także budowa 
progów zwalniających 
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Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  

Modernizacja, wymiana i remont wiat 
przystankowych na ternie gminy Byczyna 

 

Remonty rowów odwadniających na terenie gminny  

Remont i modernizacja hydrantów  

Rekultywacja wysypiska śmieci w Gołkowicach  

Likwidacja dzikich wysypisk  

2. Byczyna Monitoring miasta  

Uzupełnienie zieleni miejskiej  

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, 

 Dom Kultury w Byczynie, 

 Ochotniczej Straży Pożarnej w  Byczynie 

 

Modernizacja miejskiego placu zabaw  

Remont kościołów   

Zagospodarowanie działek koło piaskarni obecnie 
„dzikie wysypisko” (parking, plac zabawa, siłowania 
na świeżym powietrzu itp.) 

 

Modernizacja stadionu (amfiteatr, trybuny, boisko 
treningowe, ogrodzenie) 

 

Adaptacja budynku przykościelnego na świetlicę dla 
seniorów 

 

Odnowienie pomnika żołnierzy radzieckich i 
zagospodarowanie terenu wokół pomnika 

 

Tabliczki informacyjne dla turystów (kierunkowe do 
zabytków, przy zabytkach notki historyczne) 

 

Naprawa ogrodzenia przy cmentarzu ewangelickim  

Postawienie toi-toi przy kaplicy  

Doposażenie placu zabaw w starym parku – 
odnowienie ogrodzenia 

 

Założenie placu zabaw przy blokach między ulicą 
Kościelną a Okrężną 

 

  Rewitalizacja Miasta Byczyna:  
- remont Ratusza 
- utworzenie Muzeum 
- przeniesieni biblioteki do nowego obiektu 
- stworzenie miejsca spotkań dla stowarzyszeń z salą 
konferencyjną 

 

3. Biskupice Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole 
Państwowej w Biskupicach 

 

Remont kościoła drewnianego  

Budowa chodnika do remizy strażackiej w 
Kochłowicach 

 

Budowa drogi od DK nr 11 do torów wraz z 
oświetleniem 

 

Projekt oraz budowa drogi   
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Utwardzenie drogi na cmentarz  

Budowa przy placu zabaw boiska wielofunkcyjnego 
„Orlik” 

 

Budowa ścieżki rowerowej z Biskupic do Byczyny  

Remont pozostałych dróg gminnych na terenie 
sołectwa Biskupice 

 

Remont obiektu na świetlicę wiejską w Biskupicach  

4. Borek Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (stoły 
świetlicowe, krzesła, wyposażenie kuchenne: 
lodówka, kuchenka, meble, drobne AGD) 

 

Budowa placu zabaw  

Remont kapliczki  

Remont dróg we wsi  

Uzupełnienie oświetlenia drogowego  

Budowa chodnika  

Otynkowanie budynku gminnego   

Naprawa przepustu pod drogą dojazdową do lasu   

Budowa kanalizacji  

5. Chudoba Remont mostu  

Modernizacja placu zabaw  

Przebudowa drogi do wsi  

Remont dróg w sołectwie  

Remont lub budowa nowej świetlicy  

Oczyszczenie i zagospodarowanie turystyczne stawu 
w sołectwie 

 

Uzupełnienie oświetlenia drogowego  

Przyjęcie budynków i punktów dzierżawionych na 
rzecz sołectwa 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik”  

Doposażenie wsi w sprzęt przeciwpożarowy  

6. Ciecierzyn Remont drogi przez wieś  

Budowa drogi gminnej od kościoła do suszarni  

Budowa chodnika przy drodze powiatowej i gminnej  

Adaptacja budynku po byłym magazynie na 
pomieszczenie socjalne wraz z sanitariatami 
obsługujące pobliskie wielofunkcyjne boisko 
sportowe 

 

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z 
wymianą poszycia dachowego, wywiązki, komina, 
kotłowni, instalacji elektrycznej, wodnej i CO 

 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej:  
- stoły świetlicowe, krzesła, wyposażenie kuchenne: 
lodówka, kuchenka, meble, drobne AGD 
- sprzęt RTV do świetlicy 
- sprzęt komputerowy wraz z dostępem do internetu 

 

Zakup sprzętu nagłaśniającego  

Budowa placu zabaw  
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Oświetlenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego  

Podłączenie wody i prądu do kompleksu sportowo - 
rekreacyjnego 

 

Remont budynku przy kompleksie sportowo – 
rekreacyjnym wraz z przebudową i rozbudową, 
wymianą poszycia dachowego, wywiązki, budową 
komina kotłowni, instalacji elektrycznej, wodnej i CO 

 

Budowa altanki z grillem przy kompleksie sportowo - 
rekreacyjnym 

 

Zakup i montaż siłowni na świeżym powietrzu przy 
kompleksie sportowo - rekreacyjnym 

 

Zakup i instalacja dwóch tablic ogłoszeniowych  

Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami 
domów 

 

Remont kościoła  

7. Dobiercice Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w 
Dobiercicach (wymiana okien, podłogi, systemu 
ogrzewania – montaż kominka wraz z kominem, 
wydzielenie sanitariatów wraz z zapleczem 
kuchennym) i zakup wyposażenia (stoły świetlicowe, 
krzesła, wyposażenie kuchenne: lodówka, kuchenka, 
meble, drobne AGD) 

 

Rozbudowa placu zabaw wraz z wyposażeniem 
zabawowo - edukacyjnym 

 

Zagospodarowanie placu koło Publicznego 
Przedszkola w Dobiercicach (oddział Biskupice) na 
budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

 

Modernizacja kotłowni w Publicznego  Przedszkola w 
Dobiercicach 

 

Likwidacja bądź zagospodarowanie pustostanów na 
terenie wsi 

 

Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi oraz drogi 
do boiska na granicy wsi Paruszowice i Dobiercice 

 

Utrzymanie bieżące terenów zielonych na terenie 
wsi, dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów 
ozdobnych na terenach niezagospodarowanych 

 

Remonty dróg, w tym też dróg polnych do ogrodów 
działkowych i pól uprawnych 

 

Utrzymanie i doposażenie terenu wokół stawu w 
Dobiercicach pod katem organizowania np. 
zawodów wędkarskich 

 

Doposażenie wsi w niezbędny sprzęt 
przeciwpożarowy 

 

Remont kościoła  

8. Gołkowice Budowa i wyposażenie świetlicy (stoły świetlicowe, 
krzesła, wyposażenie kuchenne: lodówka, kuchenka, 
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meble, drobne AGD) 

Budowa chodnika z Piasek do Jaśkowic    

Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 11  

Budowa ścieżki rowerowej do Byczyny  

Remont budynku socjalnego w Piaskach  

Budowa oświetlenia drogowego w Piaskach  

Budowa drogi do Piasek przez Daniszów  

Budowa placu zabaw i boiska  

Rewitalizacja parku przy pałacu w Gołkowicach  

Remont kościoła drewnianego  

9. Gosław Remont świetlicy wiejskiej (dokończenie 
rozpoczętych prac budowlanych oraz wymiana 
dachu świetlicy) oraz wyposażenie (stoły 
świetlicowe, krzesła, wyposażenie kuchenne: 
lodówka, kuchenka, meble, drobne AGD) 

 

Remont mostu  

Budowa drogi z Gosławia do Paruszowic  

10. Jakubowice Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej  

Budowa plenerowej siłowni przy remizie OSP  

Modernizacja I rozbudowa istniejącego placu zabaw  

Budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik”  

Odnowienie i rekultywacja parku zabytkowego 
należącego do Gminy Byczyna 

 

Budowa drogi gminnej w kierunku kościoła  

Utwardzenie drogi łączącej wieś z „Nowym 
Światem” 

 

Odbudowa drogi dojazdowej do kościoła i 
gospodarstw sąsiadujących 

 

Uzupełnienie oświetlenia drogowego od przystanku 
PKS do drogi na Skałągi 

 

Wykorzystanie planowanej inwestycji przy remoncie 
„wody Jakubowickiej”, na której znajdują się  stawy 
wodne – zaplanować czyszczenie stawów wodnych 
we wsi Jakubowice 

 

Czyszczenie stawu i istniejącej melioracji oraz 
zagospodarowanie wysepki na stawie leżącym na 
gruncie gminnym, stanowiącym zbiornik p.poż 

 

Wyburzenie obiektów grożących zawaleniem we wsi 
Jakubowice 

 

Przegląd drzewostanu, wycinka, pielęgnacja starego 
dzrewozstanu, nasadzenia  

 

Remont kościoła  

Przedszkole  Uruchomienie oddziału 
w przyszłości 

11. Jaśkowice Budowa monitoringu we wsi  

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (stoły 
świetlicowe, krzesła, wyposażenie kuchenne: 
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lodówka, kuchenka, meble, drobne AGD) oraz 
budowa altany przyświetlicy 

Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej wraz z 
drogą dojazdową 

 

Modernizacja drogi gminnej biegnącej przez wieś  

Zagospodarować tereny we wsi na zbiornik przeciw 
powodziowy 

 

Zaplanować  teren rekreacyjny z możliwością 
budowy nowej świetlicy wiejskiej 

 

Przeprowadzić modernizację zbiornika p.poż  

Przygotować plac do utwardzenia pod parking lub 
plac targowy 

 

Park koło byłego klasztoru – przygotowanie parku 
rekreacyjnego dla mieszkańców 

 

12. Janówka Budowa drogi gminnej   

Modernizacja placu zabaw  

Uzupełnienie oświetlenia  

Budowa chodników  

Doposażenie OSP Janówka  

Remont dróg  

13. Kochłowice Przebudowa i modernizacja istniejącego boiska 
sportowego wraz z zabudowaniami na Gminne 
Centrum Sportu 

 

Naprawa drogi dojazdowej do boiska  

Budowa parku rekreacyjnego  

Budowa chodnika – ścieżki rowerowej  

Remont spichlerza na świetlicę wiejską  

Budowa kanalizacji  

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem  

14. Kostów Konserwacja dróg gminnych w miejscowości  

Budowa garażu dla OSP w Kostowie przy świetlicy 
wiejskiej 

 

Utwardzenie drogi dojazdowej na teren boiska 
sportowego, wyłożenie kostką drogi przy boisku, 
wykonanie ogrodzenie boiska wraz z bramą 
wjazdową, montaż chwytaczy na piłki przy boisku 
sportowym 

 

Utwardzenie alejki od świetlicy wiejskiej do stacji 
PKP 

 

Adaptacja byłego pomieszczenia świetlicy na 
siłownię wiejską oraz zakup wyposażenia 

 

Modernizacja istniejącego placu zabaw  

Modernizacja sieci wodociągowej  

Budowa altany  

Budowa boiska do siatkówki  

Budowa sali sportowej przy Szkole  

Budowa boksów garażowych dla OSP Kostów  
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Remont kościoła  

15. Miechowa Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej wraz z 
wyposażeniem (stoły świetlicowe, krzesła, 
wyposażenie kuchenne: lodówka, kuchenka, meble, 
drobne AGD) 

 

Budowa placu zabaw  

Stworzenie miejsca do organizacji imprez 
plenerowych: zadaszenie sceny, budowa parkingu, 
zakup ławek i stołów plenerowych, remont 
pomieszczenia gastronomicznego (wymiana pokrycia 
dachowego, instalacja wod-kan, remont instalacji 
elektrycznej, remont posadzki, roboty murarsko – 
malarskie, budowa pomieszczeń wc) 

 

Przekształcenie parku pałacowego na miejsce 
spacerów I odpoczynku, uporządkowanie 
roślinności, nowe alejki, ławki, oświetlenie, klomby 
kwiatowe  

 

Zainstalowanie oświetlenia: na drodze od kapliczki w 
górę, na drodze prowadzącej do kościoła, 
uzupełnienie oświetlenia w innych miejscach 

 

Remont nawierzchni dróg gminnych i powiatowych  

Zakup strojów dla zespołu ludowego 
“Miechowianki” 

 

Remont kościoła drewnianego  

16. Nasale Budowa drogi Nasale – Pszczonki  

Zagospodarowanie placu wokół boiska, scena, 
podłoga, zadaszenie, toalety 

 

Modernizacja remizy strażackiej  

Modernizacja istniejącego palcu zabaw  

Budowa kanalizacji  

Modernizacja dróg gminnych  

Uzupełnienie oświetlenia  

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Byczyna – 
Nasale – Pogorzałka – Gosław – Pszczonki - 
Kluczbork 

 

Wydzielenie i utwardzenie parkingu przy świetlicy 
wiejskiej 

 

Doprowadzenie wody na cmentarz  

Remont kościoła  

17. Paruszowice Modernizacja szatni sportowej  

Zagospodarowanie stawu w Paruszowicach  

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  

Remont drogi gminnej Paruszowice - Gosław  

Remont drogi gminnej biegnącej przez AGRO-PAR  

Ustawienie znaków drogowych na drogach 
gminnych 

 

Budowa boiska wielofukcyjnego  
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Budowa kanalizacji sanitarnej  

Budowa przybudówki w świetlicy  

Budowa parkingu obok świetlicy  

Podłączenie energii elektrycznej i wody do stadionu  

Modernizacja istniejącego palcu zabaw  

18. Pogorzałka Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej (wymiana 
podłogi, malowanie, montaż ogrzewania) wraz z 
wyposażeniem (stoły świetlicowe, krzesła, 
wyposażenie kuchenne: lodówka, kuchenka, meble, 
drobne AGD) 

 

Remont dróg  

Renowacja rowów  

Budowa placu rekreacyjnego: plac zabaw dla dzieci, 
siłownia na świeżym powietrzu dla dorosłych 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

Wymiana tablic informacyjnych o miejscowości oraz 
wymiana tablic ogłoszeniowych 

 

19. Polanowice Budowa chodnika do kościoła (dr powiatowa)  

Zagospodarowanie ternu za budynkiem inkubatora  

Modernizacja istniejącego placu zabaw  

Remont świetlicy wiejskiej – elewacja i dach  

20. Proślice Modernizacja placu wokół boiska wielofunkcyjnego 
–  oświetlenia terenu 

 

Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej wraz z 
wyposażeniem (stoły świetlicowe, krzesła, 
wyposażenie kuchenne: lodówka, kuchenka, meble, 
drobne AGD) 

 

Budowa placu zabaw przy świetlicy  

Remont budynków zabytkowych  

Odnowa parku  

Remont mostu drewnianego na drodze gminnej  

Budowa chodników  

Ustawienie ławek i koszy na śmieci  

Ustawienie tablic informacyjnych  

Oczyszczenie stawów we wsi  

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  

Remont dróg gminnych  

Remont remizy strażackiej  

21. Pszczonki Remont świetlicy (budowa sanitariatów) wraz z 
wyposażeniem (stoły świetlicowe, krzesła, 
wyposażenie kuchenne: lodówka, kuchenka, meble, 
drobne AGD) 

 

Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej  

Zagospodarowanie działki wokół świetlicy – budowa 
placu zabaw 
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Modernizacja wodociągu (zmiana ujęcia wody)  

22. Roszkowice Budowa chodnika przez wieś (dr wojewódzka)  

Modernizacja istniejącego palcu zabaw  

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego  

Remont świetlicy wiejskiej wraz z boksami OSP w 
Roszkowicach oraz zakup wyposażenia (stoły 
świetlicowe, krzesła, wyposażenie kuchenne: 
lodówka, kuchenka, meble, drobne AGD) 

 

Przygotowanie projektu budowy chodnika przez 
wieś przy drodze wojewódzkiej 

 

Dążenie do budowy ciągu pieszo – rowerowego 
Roszkowice – Byczyna  

 

Dokończenie rozbudowy remizy OSP  

Remont kościoła  

23. Sarnów Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej wraz z 
wyposażeniem (stoły świetlicowe, krzesła, 
wyposażenie kuchenne: lodówka, kuchenka, meble, 
drobne AGD), montaż kominka 

 

Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy  

Zagospodarowanie palcu wokół świetlicy, budowa 
boiska do siatkówki, altany 

 

Remont kościoła  

Budowa drogi gminnej   

Odnowienie placu zabaw  

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  

Dofinansowanie remontu ogrodzenia wokół kaplicy  

Remont drogi do torów kolejowych  

Zakup kamieni i naprawa dróg polnych  

24. Sierosławice Remont świetlicy (budowa szamba, sanitariatów, 
naprawa instalacji elektrycznej, malowanie, naprawa 
dachu) wraz z wyposażeniem (stoły świetlicowe, 
krzesła, wyposażenie kuchenne: lodówka, kuchenka, 
meble, drobne AGD) 

 

Remont budynku socjalnego  

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 
ogrodzenie, usuwanie krzewów i korzeni 

 

Budowa boiska  

Modernizacja istniejącego placu zabaw, budowa 
nowego ogrodzenia 

 

Odtworzenie dróg polnych dojazdowych do łąk, 
lasów i pól 

 

Ukończenie odbudowy mostu na drodze polnej 
łączącej Sierosławice z Roszkowicami. 

 

25. Wojsławice Remont świetlicy (elewacja, wewnątrz, sanitariaty, 
kuchnia, ogrzewanie) wraz z wyposażeniem (stoły 
świetlicowe, krzesła, wyposażenie kuchenne: 
lodówka, kuchenka, meble, drobne AGD) 
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Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy budowa 
boiska do piłki nożnej, placu zabaw 

 

Przejęcie lasku od Agencji w celu wykorzystania jako 
obiekt przyrodniczo - wypoczynkowy 

 

Przejęcie i zagospodarowanie wzgórza z 
przeznaczeniem na mały ogród botaniczny - 
Arboretum 

 

Przejęcie, wykupienie od prywatnej osoby działki ze 
stawem 

 

Remont drogi biegnącej przez wieś  

Modernizacja wodociągu (zmiana ujęcia wody)  

 

6.6. Zadania edukacyjne i wspierające rozwój infrastrukturalny: 

Lp. Obszar 
interwencji 

Zadanie Źródła finansowania 

1. Biznes Utworzenie Form Biznesu  

rozwój i wspieranie przedsiębiorczości,  

wsparcie edukacyjne – wdrażanie nowych 
technologii, innowacji, nowoczesnych metod pracy 

 

wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

promocja biznesu odpowiedzialnego społecznie  

promowanie kooperatyw i biznesowej współpracy 
lokalnej 

 

promowanie i tworzenie klastrów i grup 
producentów 

 

promowanie i rozwijanie wolontariatu 
pracowniczego 

 

programy stażowe i podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych 

 

coaching  

2. Wsparcie 
edukacyjne 

wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach 
zajęć pozalekcyjnych 

 

tworzenie programów stypendialnych  

podniesienie jakości nauczania przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych 

 

współpraca z biznesem, placówkami naukowymi  

promocja sportu i zdrowego trybu  życia  

promowanie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy  

stworzenie programu polityki senioralnej  

tworzenie miejsc pobytu dziennego dla osób 
starszych, niepełnosprawnych i zależnych 

 

stworzenie i wsparcie uniwersytetu III wieku, rady 
seniorów 

 

promocja i wsparcie współpracy 
międzypokoleniowej 

 

promocja i wsparcie udziału seniorów w życiu  
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publicznym 

promocja i wsparcie aktywności społecznej osób 
starszych, w tym wolontariatu osób starszych 

 

3. Aktywizacja 
społeczna i 
zawodowa 

opracowanie diagnoz społecznych  

wspieranie i tworzenie podmiotów i placówek o 
charakterze aktywizacyjnym 

 

tworzenie świetlic środowiskowych z elementami 
socjoterapii 

 

kompleksowe wsparcie rodzin  

działania związane z włączeniem społecznym  

4. Ekonomia 
społeczna 

rozwój, tworzenie i wspieranie podmiotów 
ekonomii społecznej 

 

rozwój, tworzenie i wspieranie ekonomii 
organizacji pozarządowych 

 

promocja ekonomii społecznej  

tworzenie programów dla liderów lokalnych  

programy stażowe  

tworzenie programów formatowych  

5. Pomoc społeczna aktywizacja zawodowa klientów pomocy 
społecznej 

 

programy stażowe  

promocja wolontariatu  

organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci  

wspieranie edukacji w zakresie zaradności życiowej  

opieka nad osobami niepełnosprawnymi, 
starszymi, chorymi – rozwój usług opiekuńczych, 

 

utworzenie zaz – u, infrastruktura + miękki 
komponent 
DPS, DPD  infrastruktura + miękki 

 

usługi specjalistyczne dla niepełnosprawnych  

terapia szeroko rozumiana  

integracja osób niepełnosprawnych ze 
środowiskiem lokalnym 

 

6. Promocja i 
turystyka 

utworzenie i promocja szlaków turystycznych i 
wypoczynkowych 

 

stworzenie i promocja lokalnego produktu 
turystycznego 

 

stworzenie i promocja karty turystycznej oraz 
kooperatywy turystycznej lub klastra 

 

opracowanie kompleksowej oferty turystycznej i 
obsługi ruchu turystycznego 

 

udział w targach, wystawach  

utworzenie i prowadzenie biura obsługi inwestora  

stworzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców  

wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw 
w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

 

7. Ochrona reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona insitu  
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środowiska gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa 
zdegradowanych i zagrożonych siedlisk 
przyrodniczych 

  tworzenie centrów ochrony różnorodności 
biologicznej w oparciu o gatunki rodzime 

 

  opracowanie planów/programów ochrony dla 
obszarów cennych przyrodniczo 

 

  inwentaryzacja zasobów przyrodniczych  

  wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych  

  prowadzenie kampanii edukacyjno – 
informacyjnych 

 

8. Sport i rekreacja Tworzenie klas o profilu sportowym  

  Realizacja ogólnopolskich programów zawiązanych 
z poszczególnymi dyscyplinami, np. piłka nożna dla 
każdego, lekkoatletyka dla wszystkich 

 

  Aktywność dla seniora i innych grup  

  Sportowe zajęcia pozalekcyjne, tworzenie sekcji 
itp. 
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7. SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI STRATEGII 

Procedury wdrażania, monitorowania i aktualizacji zawierają listę działań, których podjęcie ma na 

celu ułatwienie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 oraz umożliwienie 

stałego monitorowania i dostosowywania jej zapisów do zmieniających się warunków otoczenia 

społeczno-gospodarczego. Proces wdrażania Strategii jest rozpatrywany na trzech głównych 

poziomach:  

 organizacyjnym,  

 merytorycznym,  

 społecznym.  

 

7.1. POZIOM ORGANIZACYJNY  

Strategia proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności 

lokalnej i wszystkich instytucji działających na polu aktywizacji mieszkańców gminy, które mogą być 

partnerami administracji samorządowej w procesie wdrażania. Tak realizowana zasada partnerstwa 

jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej.  

Wdrażanie Strategii, zawierającej zadania będące w kompetencjach wielu podmiotów, wymaga 

ścisłej koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Stąd też efektywność 

realizacji celów wyodrębnionych w Strategii, w dużej mierze będzie zależała od osób zarządzających 

jej wdrażaniem.  

Koordynacja procesu wdrażania i aktualizacji Strategii będzie odbywać się poprzez wykorzystanie 

samorządowego modelu zarządzania strategią. Model ten przekazuje proces zarządzania Strategią 

w ręce przedstawicieli władz jednostek samorządowych, a więc w tym przypadku – Burmistrza 

Byczyny oraz Rady Miejskiej. Decyzje, podejmowane w porozumieniu tych organów, oparte na 

kompleksowym podejściu do uwarunkowań społeczno-gospodarczych, będą w bardzo istotny 

sposób wpływały na rozwój lokalny Gminy Byczyna. Celem wystąpienia efektu synergii w 

odniesieniu do działań władz samorządowych w zakresie stymulowania rozwoju gminy zostanie 

utworzony ośrodek koordynacji podejmowanych decyzji (np. w BIGS). W tym modelu niezmiernie 

ważna jest współpraca osób zarządzających wdrażaniem strategii z odpowiednimi komórkami 

organizacyjnymi w Urzędzie. Podstawowymi zadaniami w zakresie wdrażania Strategii i rozwoju 

lokalnego powinny być:  
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 koordynacja współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami 

pozarządowymi i przedsiębiorstwami,  

 harmonizacja realizacji działań zapisanych w Strategii i innych dokumentach branżowych,  

 przygotowanie okresowych raportów o stanie społeczno-gospodarczym gminy,  

 pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań zapisanych w Strategii.  

 
Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów Strategii Rozwoju jest 

dysponowanie wiedzą na temat postępów osiąganych w zakresie wdrażanych kierunków 

interwencji oraz zdolność do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy przyjętymi 

założeniami a uzyskiwanymi efektami realizacji kluczowych zadań. Wszyscy partnerzy realizujący 

zadania w Strategii Rozwoju będą poproszeni o aktywną współpracę z osobami zarządzającymi jej 

wdrażaniem. W tym celu u każdej jednostki koordynującej zadania w Strategii powinna zostać 

wyznaczona osoba do kontaktu, szczególnie w kontekście aktualizacji i monitorowania dokumentu. 

Utworzenie takiej struktury poziomej na terenie gminy z pewnością przyczyni się do koordynacji 

zadań w zakresie wspierania rozwoju lokalnego, efektywniejszego generowania pomysłów na 

wspólne projekty oraz realnego zarządzania Strategią Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020.  

Sprawozdawczość z monitoringu oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-

2020 dokonywana będzie co dwa lata. Osoby zarządzające wdrażaniem strategii dokonają 

okresowej oceny stopnia realizacji Strategii w oparciu o dwa elementy podsystemu monitorowania i 

ewaluacji:  

 analizę wskaźnikową, opracowywaną na podstawie informacji otrzymanych od wydziałów i 

referatów Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz jednostek gminy, bazującą na miernikach 

wyznaczonych dla każdego celu operacyjnego;  

 raport z realizacji kierunków interwencji Strategii Rozwoju, przygotowywany na podstawie 

informacji otrzymanych od wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz 

jednostek gminy.  

Analiza wskaźnikowa, bazującą na miernikach wyznaczonych dla każdego celu operacyjnego 

Strategii Rozwoju, będzie przygotowywana w oparciu o pozyskane dane statystyczne i informacje, w 

skład których wchodzą następujące źródła informacji:  
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 statystyka publiczna – generowana przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku 

Danych Lokalnych, dostępna pod adresem www.stat.gov.pl – z uwzględnieniem opóźnienia 

w zamieszczaniu aktualnych danych statystycznych w Banku Danych Lokalnych;  

 statystyka prowadzona przez samorząd gminny – generowana i gromadzona przez 

poszczególne wydziały i referaty Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz jednostki gminne, 

zobowiązane do terminowego przekazywania danych i informacji;  

 statystyka prowadzona przez podmioty prywatne, pozarządowe, samorząd powiatowy, 

samorząd regionalny i administrację rządową dot. działań zbieżnych merytorycznie z 

badanym celem operacyjnym – przekazywanie informacji i danych przez te podmioty i 

jednostki zewnętrzne powinno odbywać się na mocy porozumień pomiędzy samorządem 

gminy oraz wskazanymi podmiotami i jednostkami. Porozumienia te dotyczą takich 

podmiotów i jednostek zewnętrznych, jak np.: izby i stowarzyszenia gospodarcze, Byczyński 

Inkubator Gospodarki Społecznej, Wojewódzki Konserwator Zabytków, zarządcy dróg, 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego czy 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.  

 

W wyborze mierników określających postęp realizacji celów Strategii Rozwoju, przyjęto zasadę 

ograniczonej liczby mierników monitorowania dla każdego z celów – zgodnie z rekomendacjami 

zawartymi w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Przy doborze mierników kierowano się 

adekwatnością, jednak głównym ograniczeniem była dostępność danych. Podstawowym źródłem 

danych do monitorowania poziomu realizowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna stała się 

statystyka publiczna, a w niektórych przypadkach konieczne jest zawiązanie porozumień z 

podmiotami i jednostkami zewnętrznymi. W ramach analizy wskaźnikowej, mierniki pochodzące ze 

statystyki publicznej (BDL GUS) mogą zostać przedstawione w układach porównawczych, tj. np. w 

porównaniach względnych do innych gmin oraz średniej dla powiatu kluczborskiego, województwa 

opolskiego czy kraju. Zakres czasowy analizy powinien obejmować zmiany w stosunku do roku 

bazowego (2014 r.) i roku ostatniego badania (dynamika).  

Pomocnicza tabela do przekazywania danych statystycznych przez wydziały i referaty Urzędu 

Miejskiego w Byczynie oraz jednostki gminy (jako dane własne oraz pozyskane od instytucji 

zewnętrznych) wygląda następująco: 
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Cel operacyjny nr .............................  
 

Nazwa miernika  
 

Źródło danych i 
jednostka miary  
 

Wartość dla roku 
bazowego 
(2014 r.)  
 

Wartość dla roku 
badanego 
(.......... r.)  
 

1...................................................................  
 

   

2...................................................................  
 

   

3...................................................................  
 

   

 

Raport z realizacji kierunków interwencji, opiera się na informacjach dotyczących stanu realizacji 

danego kierunku interwencji, przekazywanych przez poszczególne wydziały i referaty Urzędu 

Miejskiego w Byczynie oraz jednostki gminy, zbieżne merytorycznie z badanym celem operacyjnym. 

Konkretny wydział, referat lub jednostka gminy składa co dwa lata sprawozdanie (na określonym 

formularzu sprawozdawczym), które jest podstawą zbiorczego raportu z realizacji kierunków 

interwencji całej Strategii. Schemat przepływu informacji sprawozdawczej dla kierunków 

interwencji wygląda następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA MIEJSKA 

WYDZIAŁ, REFERAT 

GMINY 

WYDZIAŁ, REFERAT 

GMINY 

WYDZIAŁ, REFERAT 

GMINY 
JEDNOSTKA GMINY 

JEDNOSTKA GMINY 

JEDNOSTKA GMINY 

Osoba Zarządzająca 

Wdrażaniem Strategii 
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Jeżeli dany kierunek interwencji mieści się w kompetencjach podmiotu zewnętrznego (podmioty 

prywatne, pozarządowe, samorząd powiatowy, samorząd regionalny i administracja rządową), to 

jednostką monitorującą ze strony Gminy Byczyna jest konkretny wydział, referat Urzędu Miejskiego 

w Byczynie lub jednostka gminna, która merytorycznie jest zbieżna z przedmiotem danego kierunku 

interwencji. W przypadku takich kierunków interwencji, jednostka monitorująca ze strony Gminy 

Byczyna pozyskuje informacje od podmiotu zewnętrznego, dotyczące stanu wdrożenia danego 

kierunku interwencji i składa co dwa lata sprawozdanie (na określonym formularzu 

sprawozdawczym), które jest podstawą zbiorczego raportu z realizacji kierunków interwencji całej 

Strategii. Schemat przepływu informacji sprawozdawczej w tym przypadku wygląda następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresowe sprawozdania z realizacji poszczególnych kierunków interwencji są składane przez 

wydziały i referaty Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz jednostki gminne. Na podstawie złożonych 

sprawozdań z danego okresu sprawozdawczego, zostanie opracowany raport z realizacji kierunków 

interwencji, który wraz z analizą wskaźnikową jest podstawą dla Rady Miejskiej do podejmowania 

oceny realizacji Strategii Rozwoju, wprowadzania uzupełnień oraz dokonywania niezbędnych i 

uzasadnionych zmian (reagowanie na zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze w 

otoczeniu). Dla zwiększenia efektywności procesu sprawozdawczego z realizacji kierunków 

Osoba Zarządzająca 

Wdrażaniem Strategii 
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interwencji Strategii Rozwoju, wydziały i referaty Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz jednostki 

gminne składają sprawozdania na ujednoliconym formularzu sprawozdawczym, wg następującego 

wzoru: 

KIERUNEK INTERWENCJI: ...................  
 

CEL STRATEGICZNY  
................................  

CEL OPERACYJNY  
...............................  

JEDNOSTKA 
MONITORUJĄCA ZE 
STRONY GMINY:  
....................................  

JEDNOSTKA 
REALIZUJĄCA (JEŚLI 
DOTYCZY):  
......................................  

OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI  
 
(m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym okresie, stopień realizacji kierunku interwencji, 
skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy 
realizacyjne, uzyskane efekty)  
 
 

OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH  
 
(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu 
przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe 
usprawnienia)  
 
 

OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA  
 
(wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym okresie 
(lata realizacji), w podziale na źródła finansowania) 
  
Budżet gminy (kwota w zł) (% kwoty ogółem)  
 
Budżet jednostki realizującej (kwota w zł) (% kwoty ogółem)  
 
Środki zewnętrzne ................................ (kwota w zł) (% kwoty ogółem)  
 
Ogółem (kwota w zł) (% kwoty ogółem)  

 

7.2. POZIOM MERYTORYCZNY  

Poziom merytoryczny obejmuje wdrażanie i monitorowanie realizacji celów zapisanych w Strategii 

Rozwoju oraz przegląd jej zapisów i ich aktualizację. W konsekwencji systematycznych działań 

wdrożeniowych i monitorujących, osiągnięte zostaną cele operacyjne (średniookresowe) i 

strategiczne (długookresowe). Strategia Rozwoju Gminy Byczyna określona została na lata 2015-
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2020. Okres ten odzwierciedla kolejny okres budżetowy Unii Europejskiej oraz działania 

aktualizacyjne dokumentów regionalnych i krajowych.  

Strategia jest nadrzędnym dokumentem prowadzącym do osiągania celów średniookresowych i 

długookresowych w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy.  

Na poziomie merytorycznym ważną rolę przypisuje się Radzie Miejskiej, reprezentującej różnorodne 

środowiska lokalne. Tym samym Rada będzie wsparciem merytorycznym dla Centrum Koordynacji. 

Monitoring i aktualizacja będzie dokonywana w przedstawiony poniżej sposób:  

1. Zadania związane z monitoringiem i aktualizacją Strategii powierza się Burmistrzowi 

Byczyny.  

2. Odpowiedzialność za zwoływanie posiedzeń Rady Miejskiej w zakresie ewaluacji i 

aktualizacji Strategii powierza się Przewodniczącemu Rady, na wniosek Burmistrza Byczyny.  

3. Odpowiedzialność za obsługę techniczną i organizacyjną prac aktualizacyjnych i 

monitorujących Rady Miejskiej powierza się Centrum Koordynacji.  

4. Co dwa lata wyznaczony kierownik Centrum Koordynacji będzie składał Burmistrzowi 

Byczyny raport z realizacji kierunków interwencji oraz analizę wskaźnikową realizacji celów 

Strategii za dany okres sprawozdawczy.  

5. Zakres raportu z realizacji kierunków interwencji obejmuje:  

 skrótowe przedstawienie aktualnego stanu realizacji poszczególnych kierunków interwencji, 

  skrótowe przedstawienie ewentualnych trudności realizacyjnych dla poszczególnych 

kierunków interwencji, z uwzględnieniem proponowanych działań naprawczych,  

 wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunków interwencji w 

badanym okresie, w podziale na źródła finansowania.  

6. Zakres analizy wskaźnikowej realizacji celów strategii obejmuje:  

 porównanie wskaźników bazowych (dla roku 2014) ze wskaźnikami dla badanego okresu 

realizacji Strategii,  

 wskazanie tendencji wzrostowych i malejących w poszczególnych celach operacyjnych 

Strategii.  

7. Raport z realizacji kierunków interwencji oraz analiza wskaźnikowa są przygotowywane w 

oparciu o informacje i dane statystyczne przesłane przez jednostki realizujące lub jednostki 

monitorujące ze strony Gminy Byczyna.  
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8. Zarządzający wdrażaniem strategii, na początku stycznia odpowiedniego roku, przesyła 

powiadomienie o rozpoczęciu procesu sprawozdawczego za dany okres do wszystkich 

jednostek realizujących lub do jednostek monitorujących ze strony Gminy Byczyna, jeżeli w 

przypadku danego kierunku interwencji jednostką realizującą jest podmiot zewnętrzny. 

Wraz z powiadomieniem Zarządzający przesyła formularze sprawozdawcze zawarte w 

Strategii oraz wykaz kierunków interwencji realizowanych lub monitorowanych przez dany 

wydział, referat Urzędu Gminy w Byczynie lub jednostkę gminy.  

9. Informacje o stopniu realizacji poszczególnych kierunków interwencji oraz osiąganych 

wskaźnikach za dany okres, jednostki przygotowują na formularzach sprawozdawczych 

przesłanych przez Zarządzającego - do końca stycznia odpowiedniego roku.  

10. Raporty z realizacji kierunków interwencji oraz analizy wskaźnikowe realizacji celów Strategii 

w badanym okresie, będą przedstawiane Radzie Miejskiej w terminie do końca I kwartału 

odpowiedniego roku oraz podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

11. Przewodniczący Rady, na wniosek Burmistrza Byczyny, może zaprosić do prac Rady w 

zakresie monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii przedstawicieli innych instytucji.  

12. Na specjalnym posiedzeniu Rada Miejska dokonuje ewaluacji i aktualizacji Strategii.  

13. Przewodniczący Rady, na wniosek Burmistrza Byczyny, zwołuje posiedzenie ewaluacyjne i 

aktualizujące – w październiku lub listopadzie odpowiedniego roku – dotyczące realizacji 

Strategii.  

14. Przewodniczący Rady, na wniosek Burmistrza Byczyny, może zwołać dodatkowe posiedzenia 

ewaluacyjne i aktualizujące  

15. Rada Miejska na posiedzeniu ewaluacyjnym i aktualizującym dokonuje:  

 oceny realizacji celów Strategii na podstawie materiałów przygotowanych przez 

Zarządzających wdrażaniem strategii (stan osiągnięcia wskaźników przyjętych dla 

poszczególnych celów operacyjnych Strategii),  

 identyfikacji problemów, które ograniczyły bądź uniemożliwiły realizację wyznaczonych 

celów,  

 opracowania propozycji niezbędnych zmian w zakresie realizowanych celów.  
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16. Propozycje niezbędnych zmian w zakresie realizowanych celów Rada Miejska przedstawia 

Burmistrzowi Byczyny, który podejmuje decyzję o ich ewentualnym uwzględnieniu w 

Strategii.  

17. Prace Rady Miejskiej na specjalnym posiedzeniu ewaluacyjnym i aktualizującym są 

protokołowane. Efektem posiedzeń jest sprawozdanie z posiedzeń Rady.  

 

7.3. POZIOM SPOŁECZNY  

Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-

2020 wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewnętrznych) dla 

realizacji zadań Strategii. Głównym adresatem zapisów dokumentu są mieszkańcy gminy, a w 

szczególności:  

1. Radni, pracownicy Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;  

2. Posłowie i senatorowie reprezentujący w Parlamencie region oraz radni Sejmiku 

Wojewódzkiego, związani z regionem;  

3. Przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora gospodarczego, instytucje otoczenia biznesu, 

instytucje szkoleniowe z regionu;  

4. Sektor finansowy – banki, instytucje pożyczkowe i kredytowe;  

5. Wyższe uczelnie z terenu regionu;  

6. Organizacje pozarządowe z terenu gminy, Powiatowy Urząd Pracy, placówki edukacyjne.  

 

Upowszechnienie zapisów Strategii wśród społeczności lokalnej ma na celu:  

1. Poinformowanie o zakończeniu prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju;  

2. Objaśnienie dalszych etapów procesu planowania rozwoju społeczno-gospodarczego w 

gminie – realizacja zapisów Strategii, zaproszenie partnerów do współpracy;  

3. Prezentację lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Byczyna, priorytetów i 

kierunków jego rozwoju w najbliższych latach (obszary priorytetowe i cele strategiczne, cele 

operacyjne, kierunki interwencji);  

4. Objaśnienie roli funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju 

lokalnego i sposobu ich pozyskiwania poprzez przygotowanie projektów wynikających ze 

Strategii Rozwoju – z kierunków interwencji;  
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5. Zachęcenie do wzięcia udziału w realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 

2015-2020.  

 

W celu upowszechnienia treści Strategii należy przeprowadzić proponowane działania:  

1. Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom treść Strategii Rozwoju 

Gminy Byczyna na lata 2015-2020.  

2. Umieszczenie do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy i w 

Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) materiału przybliżającego zainteresowanym Strategię.  

3. Udzielanie przez władze samorządowe gminy wywiadów dla prasy lokalnej i regionalnej oraz 

lokalnych rozgłośni radiowych na temat zakończenia prac nad Strategią Rozwoju Gminy 

Byczyna na lata 2015-2020 oraz sposobów realizacji jej zapisów.  

4. Przekazanie bibliotekom publicznym oraz szkołom z terenu gminy wydrukowanego 

egzemplarza tekstu Strategii.  

 

Ważnym adresatem Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2014-2020 jest również otoczenie 

jednostki, szczególnie: 

 Sąsiednie gminy,  

 Powiat Kluczborski,  

 Zarząd Województwa Opolskiego,  

 

7.4. Ramy współpracy międzysektorowej i międzygminnej w zakresie realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2014-2020  

Partnerów, biorących udział w realizacji Strategii Rozwoju można podzielić na trzy główne grupy 

(zgodnie z zasadą „trójkąta współpracy”):  

1. instytucje publiczne (władze samorządowe, instytucje użyteczności publicznej, agendy 

rządowe, przedsiębiorstwa komunalne),  

2. prywatni przedsiębiorcy i organizacje otoczenia biznesu (firmy, spółdzielnie, instytucje 

finansowe, izby gospodarcze, cechy rzemiosł, fundacje, stowarzyszenia gospodarcze),  

3. organizacje pozarządowe (towarzystwa i stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, grupy 

nieformalne).  
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Praca zespołowa, partnerska na rzecz gminy wymaga od osób i organizacji pełnego zaangażowania i 

wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Być „partnerem” oznacza w pełni odpowiadać za działania 

własne i tych, z którymi wspólnie podejmujemy decyzje.  

Niezależnie od tego, czym zajmuje się partnerstwo lokalne, można określić zestaw zasad, ram 

postępowania, którymi powinno się ono kierować, jeśli jego działania mają być skuteczne:  

 realizm – cele i terminy ich realizacji ustalane przez partnerów muszą być możliwe do 

osiągnięcia;  

 pragmatyzm – zdając sobie sprawę z wagi dalekosiężnych planów, partnerstwo powinno 

poszukiwać wymiernych i szybko osiągalnych rozwiązań, jasno zdefiniowanych problemów;  

 stosowność – metody pracy i zasoby muszą być dostosowane do wymogów konkretnych 

działań, partnerstwo musi umożliwiać osiąganie postępu w rozwoju lokalnym, 

przezwyciężanie kryzysów i osiąganie akceptowalnych rozwiązań;  

 podzielanie wspólnej wizji przyszłości gminy, która rozwija się i wzbogaca wraz z realizacją 

projektów na rzecz rozwoju;  

 otwartość i elastyczność pozwalające uczestniczyć jak największej liczbie osób w 

partnerstwie i gwarantujące jego zróżnicowany skład, to warunek jego pomysłowości i 

innowacyjności;  

 wysłuchiwanie, szacunek i zaufanie, dzięki którym można przełamać potencjalne konflikty, 

uwzględnić różne punkty widzenia i osiągnąć prawdziwe porozumienie w miejsce pozornego 

konsensusu;  

 wzajemne zrozumienie umożliwiające poznanie umiejętności i możliwości różnych 

partnerów i szybkie osiągnięcie najlepszej formy współdziałania i podziału obowiązków w 

konkretnych sytuacjach;  

 zrozumienie i dostosowanie się do potrzeb różnych grup społecznych w celu 

zmobilizowania i uczynienia odpowiedzialnymi wszystkich mieszkańców gminy;  

 przejrzystość działań i troska o informowanie tak, by wszyscy mogli uczestniczyć w działaniu 

i przez to zmieniać swoją mentalność;  

 dyskusja nad rolą, funkcją i działaniami każdego z partnerów w celu wzmocnienia jego 

poparcia i zaangażowania;  

 determinacja (na ogół ze strony kilku kluczowych osób) gwarantująca spójność Strategii jako 

całości i uniemożliwiająca rozpraszanie działań.  


