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I. WSTĘP 
 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz 

zobligowany jest co roku, do 31 maja, przedstawić Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten 

stanowi podsumowanie działalności samorządu gminnego za rok poprzedni. Zgodnie z ustawą zakres 

opracowanego dokumentu powinien w szczególności obejmować realizację polityk, programów, 

strategii, uchwał oraz budżetu obywatelskiego. 

Niniejszy dokument został wykonany samodzielnie przez pracowników Urzędu Miejskiego  

w Byczynie, na podstawie zebranych danych wynikowych, wygenerowanych dzięki realizacji zadań 

własnych samorządu i skrupulatnie wyselekcjonowanych.  

Raport zawiera najistotniejsze zagadnienia, które w roku 2018 na terenie gminy zostały 

zrealizowane. Informacje te zostały zebrane w całość, dzięki czemu mogą one posłużyć mieszkańcom 

gminy do zwiększenia ich wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także stanowić zalążek do 

prowadzenia dialogu na temat dalszego zarządzania gminą.  

Raport składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi wstęp. W rozdziale drugim ukazano 

wielkości budżetowe i kondycję gminnych finansów oraz opisano zadania nieinwestycyjne  

i inwestycyjne – zarówno te w pełni zrealizowane, jak i te, na realizację których nie pozwoliły różne 

czynniki zewnętrzne. W kolejnym – trzecim rozdziale opisano stan mienia gminnego. Szczególną uwagę 

poświęcono na wielkość dochodów gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami, na jego 

charakteryzację, oraz zmiany, jakie w tych zasobach, w poprzednim roku zaistniały. Rozdział czwarty 

poświęcony został wdrażaniu programów, polityk, planów i strategii. Pokrótce odniesiono się do 

realizacji Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020, założeń Programu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, Lokalnego Programu Rewitalizacji jak i Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Byczyna na lata 2017-2020. Streszczono również inne programy i plany, które są nieodzownym 

elementem i koniecznością funkcjonowania samorządu. W kolejnej części opisano realizację uchwał 

Rady Miejskiej w Byczynie z naciskiem na wskazanie tych uchwał, które zostały objęte rozstrzygnięciem 

nadzorczym wojewody. W rozdziale szóstym natomiast zaraportowano inne istotne zadania gminne, 

których realizacja miała miejsce w roku 2018. Wśród nich znalazły się strategiczne obszary,  

m.in. oświata, pomoc społeczna, kultura, gospodarka odpadami komunalnymi. W tym rozdziale także 

zamieszczono informacje na temat realizacji budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego. Rozdział 

siódmy poświęcony został współpracy gminy Byczyna z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

oraz organizacjami i podmiotami. W tym miejscu opisano dotacje, jakie gmina udzieliła innym 

samorządom w roku 2018, na mocy podpisanych umów i porozumień. Tutaj także zaraportowano 

wysokości dotacji udzielonych podmiotom w ramach realizacji dwóch ustaw: o sporcie i o ochronie 

zabytków. W rozdziale ostatnim -  ósmym dokonano stosownego podsumowania niniejszej publikacji. 

Tegoroczny układ tematyczny raportu ustalony został na podstawie rozmów, przemyśleń i ustaleń 

wewnątrz struktury Urzędu Miejskiego w Byczynie. Jeżeli jego skład okaże się dla Państwa czytelny  

i odpowiedni, w kolejnych latach będzie kontynuowany. W przeciwnym razie, zostanie poddany 

modyfikacji, zgodnie z wcześniej otrzymanymi od Państwa sugestiami.     
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II. GMINNE FINANSE I INWESTYCJE 
 

Gmina Byczyna od początku 2018 roku borykała się z problemami zarówno w sferze finansowej, 

jak i w sprawnym realizowaniu założonych na wstępie zadań inwestycyjnych. Decydujący na to wpływ 

miał fakt podpisania w roku 2017 umów z Komunalnym Funduszem Inwestycji Zamkniętych (KFIZ) na 

łączną kwotę 65.000.000,00 złotych, co wygenerowało dodatkowo koszty na poziomie 25.166.122,45 

złotych i spowodowało wzrost zadłużenia gminy, na koniec 2017 roku, do poziomu ponad 114,3 mln 

złotych. Ww. działanie przyczyniło się także do negatywnego zaopiniowania przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Opolu przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Byczyna na lata 2018-2034.  

 Konsekwencją właśnie tych, wcześniej podjętych decyzji, były problemy związane z realizacją 

podstawowych zadań gminy w roku 2018, które m.in. w niniejszym rozdziale zostały opisane.  

II.1. Sytuacja finansowa gminy  
 

Kondycja finansowa gminy Byczyna jest zła. Rok 2018 został zakończony, budżet zrealizowany,  

a zadłużenie rozłożone w czasie pozostało.    

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą Nr 150/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku  

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2018 r. w sposób dobitny 

ocenia stan gminnych finansów. W jej ocenie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy spełnia 

wymóg określony w ustawie o finansach publicznych, tj. zostało opracowane w szczegółowości nie 

mniejszej niż w uchwale budżetowej, ale zostało zaopiniowane z zastrzeżeniami. Uwagi w głównej 

mierze dotyczą zadłużenia gminy oraz braków w dochodach z tytułu sprzedaży mienia.  

Dochody budżetowe gminy, po wprowadzonych w czasie trwania roku zmianach, określone 

zostały na poziomie 95.440.733,33 zł. Ich wykonanie na koniec 2018 r. wyniosło: 90.066.551,23 zł 

(94,4%). Ponad 5-cio milionowa różnica w dochodach planowanych, a wykonanych, w sporej części 

dotyczy niezrealizowanych dochodów majątkowych (m.in. z tytułu sprzedaży Byczyńskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości w Polanowicach), które zaplanowano w kwocie 3.758.000 zł, a zrealizowano jedynie 

w kwocie 315.875,88 zł (8,4%). Drugim przeszacowanym źródłem dochodów były dochody bieżące  

z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Z zaplanowanej w budżecie kwoty dochodów 

na poziomie 3.598.300 złotych uzyskano je w wysokości 1.610.924,19 złotych (44,9%). 

Plan wydatków budżetowych po zmianach ustalony został w wysokości 95.893.962,59 złotych.  

Jego wykonanie na koniec roku wyniosło 85.955.254,14 złotych (89,6%).  

Dochody bieżące wyniosły 41.536.741,03 zł, natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 

40.559.982,75 zł.  

Co prawda realizacja budżetu Gminy Byczyna za rok 2018 zamknęła się nadwyżką budżetową  

w wysokości 4.111.297,09 zł, ale zaznaczyć należy, że w ramach dochodów majątkowych  

z zaplanowanych 44.195.000,00 zł, dochodów z tytułu umorzenia udziałów w spółce „Rycerska 

Byczyna” wykonano je w kwocie 46.800.000,00 zł, co niewątpliwie miało wpływ na tę nadwyżkę 

budżetową.  

Zadłużenie Gminy Byczyna na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 71.396.308,04 zł. Na tę kwotę wpływ 

miało zawarcie w dniu 22 sierpnia 2017 r. przez Gminę Byczyna 14 umów sprzedaży udziałów z KFIZ. 

Biorąc pod uwagę wszystkie umowy, gmina zobowiązała się zapłacić w latach 2018 – 2031 za 65.000 
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udziałów kwotę podstawową 65.000.000 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 25.166.122,45 zł,  

co daje razem kwotę 90.166.122,45 zł. Takie też zadłużenie wobec KFIZ wystąpiło na koniec 2017 roku. 

W roku 2018 dokonano wcześniejszej spłaty 31.500.000,00 zł oraz 4.858.438,92 zł w związku  

z upływającym terminem spłaty.  Wobec powyższego zobowiązania wobec KFIZ na lata 2019-2031 

pozostały na poziomie 53,8 mln zł. Tak ogromne w dalszym ciągu zadłużenie (przewyższające realny 

roczny budżet gminy) stwarza realne zagrożenie  realizacji zadań gminy w kolejnych latach. Szczególnie 

trudne mogą być lata 2023-2031, gdyż zobowiązania gminy z tytułu umów z KFIZ, kredytów i odsetek 

od nich naliczonych będą wynosiły rokrocznie 6-7 mln zł.    

II.1.1. Podatki  
   

W związku z faktem, iż podatki stanowią duży odsetek dochodów własnych Gminy, poddane 

zostały szczegółowej analizie i opisowi. Opisano podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od 

środków transportowych.   

• Podatek od nieruchomości - osoby  fizyczne 

Zaplanowane dochody w kwocie 3.588.300,00 zł wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na 

rok 2017, jak również uwzględniono wpływ zaległości podatkowych, na podstawie prowadzonych 

postępowań egzekucyjnych. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych do dnia 

31.12.2018 roku wyniosły 1.610.924,19 zł tj. 44,90 % zaplanowanej kwoty. O poziomie wykonania 

dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.: 

− uchwalone przez Radę Miejską w Byczynie stawki podatku od nieruchomości na rok podatkowy 

2018, które w porównaniu do roku 2017 nie uległy zmianie, 

− zmniejszenie podstaw opodatkowania w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów  

z terenów zabudowanych oznaczonych symbolem B na użytki rolne zabudowane oznaczone 

symbolem Br, 

− zakończenie nowych inwestycji i zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał, 

− udzielenie na indywidualne wnioski podatników, ulg uznaniowych w postaci umorzenia 

zaległości podatkowej na kwotę 33.187,00 zł, 

− brak zakończonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości prowadzonego przez 

Komornika Sądowego, gdzie zaplanowano z tego tytułu wpływy do budżetu. 

Na dzień 31.12.2018 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości wyniósł 3.304.760,12 zł. 

Kwota zaległości trudno ściągalnych w stosunku do zaległości ogółem wynosi 3.270.222,85 zł,  

co stanowi  98,96 %. Na tę kwotę składa się m.in. zaległość 8 podatników, wobec których: 

− jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, 

− w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanych  

na podstawie tytułów wykonawczych przez Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych wg. 

miejsca zamieszkania dłużników egzekucja okazała się bezskuteczna,  

− wobec 2 podatników złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

ściganego z Urzędu, które jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową, 

− wobec 3 podatników złożono wniosek do Sądu Rejonowego. 

Jedyną możliwością w przypadku bezskutecznych działań egzekucyjnych jest podejmowanie 

działań zabezpieczających na nieruchomościach dłużników. Chociaż podejmowane działania nie mają 

bezpośredniego wpływu na realizację dochodów oraz spłatę zaległości podatkowych w danym roku, 

skutecznie zabezpieczają interes gminy i nie doprowadzają do przedawnienia należności podatkowych.  
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• Podatek od nieruchomości - osoby  prawne 

W budżecie na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 1.950.000,00 zł. Dochody z podatku od 

nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym kształtują się na kwotę 1.987.590,37 zł, 

tj. 101,93 % zaplanowanej kwoty dochodu. Wyższe wykonanie podatku w roku 2018 w stosunku do 

przyjętego planu wynika z okoliczności prowadzenia postępowania podatkowego dotyczącego 

określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2015-2017, co skutkowało 

uregulowaniem zaległości podatkowych, jak również wzrostem wartości budowli związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 

wskazuje, że zaległości pomimo ich sukcesywnego realizowania wykazują tendencję rosnącą. Kwota 

zaległości jest cały czas wysoka. Powyższe wynika z faktu, że pomimo podejmowanych wobec 

dłużników działań egzekucyjnych ta sama liczba podatników niewywiązujących się z obowiązku 

podatkowego wzrasta, co ma znaczny wpływ na generowanie zaległości podatkowych na koniec roku. 

Ponadto wpływ na wysokość zaległości na koniec grudnia 2018 roku ma również fakt, że termin 

płatności ostatniej raty podatku przypada 15 grudnia danego roku, a nie wszyscy podatnicy uregulowali 

należny podatek w ustawowym terminie. Dobrowolna spłata podatku lub przymusowe 

wyegzekwowanie w wyniku podjętych działań egzekucyjnych za powyższy okres podatkowy nastąpi  

w roku 2019.  

Na dzień 31.12.2018 roku stan zaległości w podatku od nieruchomości wyniósł 813.285,64 zł. 

Kwota zaległości trudno ściągalnych w stosunku do zaległości ogółem wynosi 808.964,64 zł, co stanowi  

99,47 %. Na tę kwotę składa się m.in. zaległość 7 podatników, wobec których: 

− jest prowadzone postępowanie egzekucyjne z nieruchomości przez innego wierzyciela 

hipotecznego niż Gmina Byczyna, 

− w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego do majątku zobowiązanych  

na podstawie tytułów wykonawczych przez Naczelników Urzędów Skarbowych właściwych 

wg. miejsca siedziby dłużnika okazała się bezskuteczna,  

− wobec 3 podatników złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

ściganego z Urzędu, które jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową, 

− z planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji  

nie zaspokojono wierzytelności wobec gminy. Obecnie prowadzone jest postępowanie  

w sprawie solidarnej odpowiedzialności członków zarządu  za zaległości podatkowe tej spółki. 

 

• Podatek rolny od osób fizycznych 

Planowane dochody w wysokości 1.115.000,00 zł zostały ustalone wg wydanych decyzji w roku 

2017, przyjmując stawkę dla podatku rolnego na poziomie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenie podatku rolnego na 2018 

rok, tj. 131,2550 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 262,45 zł od 1 ha fizycznego. Dochody z podatku 

rolnego osób fizycznych do dnia 31.12.2018 roku wyniosły 1.235.548,39 zł, tj. 110,82 %.  

• Podatek rolny od osób prawnych 

Planowane dochody w wysokości 575.280,00 zł zostały ustalone wg złożonych deklaracji za rok 

2017, przyjmując stawkę dla podatku rolnego na poziomie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenie podatku rolnego na 2018 
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rok, tj. 131,2550 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 262,45 zł od 1 ha fizycznego. Dochody z podatku 

rolnego osób prawnych do dnia 31.12.2018 roku wyniosły 566.467,64 zł, tj. 98,47 %.  

• Podatek leśny - osoby fizyczne 

Planowane dochody w wysokości 7.900,00 zł zostały ustalone na podstawie wydanych decyzji za 

rok 2017, przyjmując stawkę dla podatku  leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie 

średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2017 roku tj. 43,3532 zł. Dochody z podatku leśnego osób fizycznych do dnia 

31.12.2018 roku wyniosły 10.074,13  zł, tj. 127,52 %. 

• Podatek leśny - osoby prawne 

Planowane dochody w wysokości 42.000,00 zł zostały ustalone na podstawie złożonych deklaracji 

za rok 2017, przyjmując stawkę dla podatku  leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie 

średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2017 roku tj. 43,3532 zł.Dochody z podatku leśnego osób prawnych do dnia 

31.12.2018 roku wyniosły 46.441,00  zł, tj. 110,58 %.  

• Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych ustalany jest  

na podstawie złożonych deklaracji w 2017 roku. W budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tego 

tytułu na kwotę 108.700,00 zł. Na dzień 31.12.2018 roku do budżetu wpłynęła kwota 141.361,27 zł, tj. 

130,05 %. Wyższe wykonanie podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych   

w roku 2018, w stosunku do przyjętego planu wynika ze skutecznego prowadzenia działań 

egzekucyjnych, jak również na wniosek organu podatkowego wystąpiono wobec  

2 podatników do Sądu Rejonowego według właściwości miejsca zamieszkania  

o wyjawienie majątku, co skutkowało uzyskaniem wpływu do budżetu  zaległości podatkowej w łącznej 

kwocie 5.284,81 zł. 

Wyższe wykonanie planu dochodów jest związane również z nowo zarejestrowanymi środkami 

transportowymi, w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy w ilości 11 pojazdów oraz 

przywróceniem 2 pojazdów do  ruchu. 
 

• Zwolnienia od podatku od nieruchomości  

W 2018 roku na terenie gminy Byczyna obowiązywały niżej wymienione uchwały  

Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.  

Celem ich wprowadzenia było: 

− stworzenie preferencji podatkowych i zachęty do podejmowania  

decyzji o nabywaniu działek budowlanych, budowaniu domów jednorodzinnych   

i osiedlania się na terenie Gminy Byczyna,  

− zwolnienie instytucji, które służą ogółowi społeczeństwa w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz kultury fizycznej  

i sportu, 

− stworzenie udogodnień dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje  

na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis. 
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1. Uchwała Nr XXX/2018/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 roku  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości   

Zwolnienia udzielone w roku 2018 

Zwolnienia udzielone w okresie 
od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku  

Ilość 
podatników 

Kwota zwolnienia 
w zł 

Nowo wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne na 
okres 2 lat 

25 2.383,82  

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

 
8 

 
23.751,44 

RAZEM 33 26.135,26 
 

2. Uchwała Nr LVI/463/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 

na terenie gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis, zmieniona uchwałą Nr XLIV/321/17 

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 roku 

Zwolnienia udzielone w roku 2018  

Zwolnienia udzielone w okresie 
od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku  

Ilość 
podatników 

Kwota zwolnienia 
w zł 

Nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna 2 
 

43.389,01 
 

RAZEM 2 43.389,01 
 

• Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy  

Umorzenia zaległości podatkowych  wynoszą 104 851,10  zł, w tym: podatek od nieruchomości - 

82 389,00 zł, podatek rolny - 3 030,00 zł, podatek od środków transportowych - 3 714,00 zł, odsetki od 

nieterminowych wpłat podatków - 15 718,10 zł. 

W okresie sprawozdawczym za rok 2018 wydano 3 postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia 

postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 3 decyzje w sprawie umorzenia 

postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowej z uwagi na jego bezprzedmiotowość oraz  

7 decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej. 

II.1.2. Koszty i dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyniosły 1.004.609,99 zł w tym: 

− 996.080,01 zł wpływy z opłat wpłacanych przez mieszkańców oraz ściągnięte zaległości przez 
Urząd Skarbowy i Urząd Miejski,  

− 6.085,87 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień, 
zwrot opłaty za zajęcie hipoteki, 

− 2.444,11 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat. 

Z kolei  wydatki z tego tytułu na koniec 2018 roku wyniosły 1 194 804,44 zł w tym: 

− 1 091 828,66 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz 
obsługa i zagospodarowanie odpadów z PSZOK, 

− 102 975,78 zł pozostałe koszty.  
W roku 2018 prolongowano na styczeń 2019 r. termin płatności wydatków w kwocie 209 319,46 zł. 
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Szczegółowe dochody i wydatki w poszczególnych miesiącach 2018 r. zamieszczono  

w poniższej tabeli. 

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

miesiąc Wpływ  (zł) Wydatki łącznie (zł) 

styczeń 85 531,13 83 200,64 83 200,64 – faktura za grudzień 2017r. 

luty 84 673,51 208 045,08 106 558,41 – faktura za styczeń 2018r. 
194,40 – faktura za odbiór odpadów z PSZOK 
101 292,27 – faktura za luty 2018r 

marzec 82 358,57 109 743,76 842,40 – faktura za zagospodarowanie zużytych opon zebranych w 
PSZOK 
108 901,36 – faktura za marzec  

kwiecień 78 009,31 - - 

maj 71 779,87 122 356,67 122 356,67 – faktura za kwiecień 2018 

czerwiec 83 495,52  100 841,22 98 039,16 – faktura za odbiór odpadów w maju 
2700 – faktura za obsługę PSZOK za maj 
102,06 – faktura za odbiór odpadów zebranych w PSZOK 

lipiec 87 046,26 90 244,26 84 136,86 – faktura za odbiór odpadów w czerwcu 
6 107,40 - faktura za obsługę PSZOK i zagospodarowanie odpadów 
zebranych w PSZOK za czerwiec 

sierpień 84 611,74 96 989,40 91 513,80 - faktura za odbiór odpadów w lipcu 
5 475,60 - faktura za obsługę PSZOK i zagospodarowanie odpadów 
zebranych w PSZOK za lipiec 

wrzesień 87 070,01 97 041,78 89 878,68 - faktura za odbiór odpadów w sierpniu 
7 163,10 - faktura za obsługę PSZOK i zagospodarowanie odpadów 
zebranych w PSZOK za sierpień 

październik 90 507,41 86 325,00 5 108,83 - faktura za obsługę PSZOK i zagospodarowanie odpadów 
zebranych w PSZOK za wrzesień 
81 216,17 - faktura za odbiór odpadów za wrzesień 

listopad 88 161,37 97 040,85 97 040,85 - faktura za odbiór odpadów za październik 

grudzień 80 713,03 6 635,00 5 343,84 - faktura za obsługę PSZOK i zagospodarowanie odpadów 
zebranych w PSZOK za październik 

Faktury 
płatne  

w styczniu 
2019r. 

209 319,46 95 590,69 - faktura za odbiór odpadów w grudniu 
13 302,54 - faktura za obsługę PSZOK i zagospodarowanie odpadów 
zebranych w PSZOK za grudzień 
92 681,28 – faktura za odbiór odpadów w listopadzie 
6 635,00 - faktura za obsługę PSZOK i zagospodarowanie odpadów 
zebranych w PSZOK za listopad 
1 109,95 – faktura za zagospodarowanie gruzu ceglanego 
zebranego  w PSZOK w okresie od stycznia do kwietnia 2018r.  

Pozostałe wydatki, 
które zostały pokryte do 

31 grudnia 2018r. 

102 975,78 350 zł – koszt szkolenia 
1 596,63zł – zakup materiałów biurowych 
94 975,85zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi  
1 505,30 zł – koszty komornicze 
400 zł – koszty wpisu do hipoteki 
4 148 zł – ulotki informacyjno – edukacyjne , analiza i sprawozdanie 
z gospodarki odpadami 
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II.2. Inwestycje gminne 
 

Biorąc pod uwagę wskaźnik ilości zadań i wydatków inwestycyjnych zawartych zarówno w wykazie 

wieloletnich programów inwestycyjnych, jak i w wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych,  

w stosunku do ilości zadań skutecznie zrealizowanych, Gmina Byczyna nie może roku 2018 w pełni 

uznać za udany. Analiza wieloletnich zadań inwestycyjnych, które poniżej zebrano i szczegółowo 

opisano wykazała, że każde z nich obarczone było napotkanym problemem podczas realizacji. Poza 

skutecznym wykonaniem i rozliczeniem zadania dotyczącego przebudowy drogi wewnętrznej w 

Jaśkowicach oraz dokonaniem zakupu działki pod budowę remizy strażackiej dla OSP Paruszowice, 

wszystkie inne zadania niekorzystnie wpłynęły na sytuację finansową i ogólny wizerunek gminy 

Byczyna.                                       

                                                      Wykaz zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Byczyna 

 

1. Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice  

Inwestycja ta, była jednym z zadań partnerskiego projektu Powiatu Kluczborskiego pn.: „Realizacja 

strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”, 

realizowanego w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie 

realizowane w trybie „zaprojektuj-wybuduj”, polegało na budowie dwóch odcinków ścieżek pieszo-

rowerowych położonych w miejscowościach Kochłowice - Biskupice – Polanowice. Dofinansowanie 

miało wynieść 1.173.000 zł, przy pierwotnie założonych kosztach całości inwestycji na poziomie 

1.380.000 zł (85% dofinansowania). 

W związku ze złożonym przez Wykonawcę protokołem konieczności robót dodatkowych Gmina 

Byczyna w dniu 1 października podpisała aneks do umowy w zakresie protokołu konieczności. Koszty 

realizacji inwestycji w zakresie zaprojektowania i wykonania ścieżek wzrosły do kwoty 1.992.639,37 

złotych. Na przełomie roku 2018/2019 Gmina poddała ponownej analizie zasadność podpisania 

wcześniejszego aneksu. Wobec powyższego w protokole odbioru inwestycji zostały przez Gminę 

Nazwa zadania ujętego w wykazie wieloletnich programów 

inwestycyjnych 

Plan wydatków  

[w zł] 

Wykonanie  

[w zł] 

Wykonanie 

[%] 

1. Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice-Biskupice-Polanowice 2 049 411,00 1 327 522,60 64,76 

2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach 2 781 408,00 2 778 938,02 99,91 

3. Budowa remizy strażackiej dla OSP Paruszowice 55 000,00 38 364,40 69,75 

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna: 

Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna 
3 080 000,00 2 625 806,60  85,25 

5 Adaptacja budynku na świetlicę Kochłowice-Biskupice 1 000,00 300,00 30,00 

6. Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna 1 458 638,00 42 888,42 2,93 

7. Zapłata za  udziały w spółce z o.o „Rycerska Byczyna” 37 558 438,92 36 358 438,92 96,80 

8. Wniesienie wkładu do spółki Rycerska Byczyna  1 163 000,00 0,00 0,00 

RAZEM 48 146 895,92 43 172 258,96 89,67 
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Byczyna uznane jedynie koszty realizacji robót dodatkowych na kwotę 158.035,81 zł brutto. Różnica  

w kosztach będzie kwestią sporną Zamawiającego i Wykonawcy.  W związku z realizacją inwestycji  

w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.327.522,60 zł co stanowi 64,78 % zaplanowanych środków. Wydatki 

te poniesione zostały w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej zadania oraz odbiorami 

częściowymi robót budowlanych wykonanych w 2018 roku.  W wyniku realizacji zadania wybudowano 

3,95 km ścieżki pieszo – rowerowej: odcinek 1 (Polanowice – Biskupice) o długości 1674 m i odcinek 2 

(Biskupice – Kochłowice) o długości 2303 m. Oddana do użytku droga jest jednak bardzo 

problematyczna i to nie tylko ze względu na sporne kwestie finansowe, ale przede wszystkim na 

zasadność i celowość jej wykonania.  

2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach 

Inwestycja zaplanowana została w budżecie Gminy Byczyna już w roku 2015. Była ona wtedy 

przedmiotem wniosku składanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Negatywna ocena wniosku aplikacyjnego wymusiła zmianę źródła dofinansowania. W roku 2018 

Gmina Byczyna otrzymała dotację na wykonanie niniejszego zadania w ramach rządowego Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Pozyskane dofinansowanie 

na ten cel wyniosło 838.735,00 zł. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 2.778.938,02 zł (co stanowiło 

99,91 % planu). W wyniku realizacji inwestycji przebudowano 983 m drogi o nawierzchni bitumicznej 

oraz wykonano chodnik o długości 365 m i 461 m2 utwardzonego placu pod parking, a także 

wymieniono sieć wodociągową z przyłączami oraz uzupełniono oświetlenie uliczne.  

3. Budowa remizy strażackiej dla OSP Paruszowice 

Zadanie zostało zaplanowane w budżecie Gminy Byczyna, w związku z koniecznością opuszczenia, 

użytkowanego przez OSP Paruszowice garażu będącego własnością Przedsiębiorstwa „AGRO – PAR” w 

Paruszowicach. Na poczet budowy nowego garażu zaplanowano zakup nieruchomości zlokalizowanej 

w Paruszowicach, przy drodze powiatowej. Zakup nieruchomości umożliwi  

w przyszłości budowę strażnicy dla OSP Paruszowice, w której ma znajdować się garaż dla samochodu 

i sprzętu strażackiego oraz pomieszczenia dla strażaków. Z początkiem 2018 roku zakończono 

czynności związane z zakupem tej nieruchomości, opracowano także mapę do celów projektowych,  

a także zakupiono „typową” dokumentację techniczną dla budowy remizy. Koszty poniesione w tym 

względzie w 2018 r. wyniosły 38.364,40 zł (69,75 % planowanych w 2018 r. wydatków). Rozpoczęcie 

budowy planowane jest w kolejnych latach.  

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, 

Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna 

Zadanie zaplanowane zostało, jako kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Byczyna w miejscowościach, gdzie w 2015 roku zrealizowano pierwszy etap inwestycji. 

Celem operacji było wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie 

możliwości oczyszczenia ścieków komunalnych powstających w gospodarstwach domowych w obrębie 

miejscowości: Kostów, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn, Jakubowice oraz Byczyna. Zakładano budowę 

118 sztuk indywidualnych przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków, które obsługiwać miały 

ok. 590 osób. W związku ze zmianami wprowadzonymi w toku realizacji inwestycji wybudowano 113 

sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla 694 osób. Zadanie objęte było dofinansowaniem  

w ramach działań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020. Wniosek po pozytywnej ocenie uzyskał dofinansowanie do kwoty 1.724.010,00 zł. 

Realizowany jest w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Umowę dla rzeczowej realizacji zadania 
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podpisano 1 lutego 2018 r. Realizację inwestycji zakończono w październiku 2018 r. Z uwagi na zmiany 

w zakresie rzeczowym inwestycji wykonawca wystąpił do gminy o uwzględnienie nakładów 

wynikających z tego tytułu. W związku z powyższym w 2018 r. nie dokonano odbioru końcowego 

inwestycji. Odbiór ten zaplanowano na rok 2019,  po uzyskaniu stosownych opinii w zakresie aneksów 

i rozliczenia realizacji zadania. W 2018 r. w ramach zadania wydatkowano kwotę 2.625.806,60 zł,  

co stanowiło 85,25 % planowanych kosztów zadania. 

5. Adaptacja budynku na świetlicę Kochłowice-Biskupice 

Zadanie zaplanowane zostało w budżecie gminy, ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie 

realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W marcu 2018 

roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych. W związku  

z negatywną oceną wniosku Gmina złożyła odwołanie do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego  

w Opolu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Niestety pomimo 

odwołania nie pozyskano środków na realizację zadania. Z zaplanowanych środków wydatkowano 

kwotę 300 zł (30 % planowanych środków) na dokumenty potrzebne do złożenia wniosku 

aplikacyjnego. 

6. Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna 

Zadanie miało na celu zabezpieczenie zabytkowego obwarowania miasta celem zachowania 

dziedzictwa kulturowego miasta oraz udostępnienia go na cele turystyczne. Wydatki zaplanowane  

w budżecie gminy związane były z aplikowaniem Gminy Byczyna o środki unijne dla renowacji tego 

zabytku. Wniosek przygotowano w maju 2017 r. Wcześniej w 2016 r. fiszka projektu uzyskała 

rekomendację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji w ramach Kontraktu 

Wojewódzkiego Województwa Opolskiego, w ramach perspektywy wsparcia środkami unijnymi na lata 

2014-2020. Zadanie miało zostać zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura  

i Środowisko”. Realizacja tego celu inwestycji miała nastąpić w związku z pracami podjętymi przy 

obiektach zabytkowych, byczyńskich murów obronnych i wież, które znajdują się w zabytkowym 

układzie urbanistycznym miasta Byczyna. W związku ze złym stanem zachowania tego zabytku należało 

pilnie podjąć prace związane z jego remontem - renowacją. W tej kwestii Gmina posiada decyzję 

nakazu podjęcia niezbędnych prac wydaną przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W związku z niepowodzeniem, w aplikowaniu o środki Unii Europejskiej, zaplanowane do 

wydatkowania kolejne środki w ciągu roku zostały wstrzymane. Skargi i odwołania w przedmiocie 

oceny wniosku nie przyniosły zakwalifikowania wniosku do dofinansowania. Środki wydatkowane  

w 2018 r. w wysokości 42.888,42 zł przeznaczone zostały na koszty związane z opracowaniami  

i opłatami na poczet odwołania od decyzji negatywnej oceny wniosku, a także na działania promocyjne, 

m.in. wykonanie filmu promującego mury obronne Byczyny oraz na dokumentację techniczną dla 

tymczasowego zabezpieczenia fragmentu muru, który obsunął się latem 2018 roku. 

7. Zapłata za udziały w spółce z o. o. „Rycerska Byczyna” 
 

Zadanie zostało zaplanowane w budżecie gminy w związku z utworzeniem w roku 2017 gminnej 

spółki „Rycerska Byczyna” i wykupem udziałów w tej spółce, wg opracowanego modelu finansowania 

inwestycji rewitalizacyjnych gminy. Środki pozyskane zostały z Komunalnego Funduszu Inwestycji 

Zamkniętych z siedzibą w Warszawie, na niekorzystnych dla Gminy Byczyna zasadach. Spółka „Rycerska 

Byczyna”, która te środki otrzymała, została utworzona w celu przeprowadzenia procesu rewitalizacji 

Miasta i Gminy Byczyna. Transakcja finansowa wykupu udziałów, wg założeń opracowanego modelu 
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odbyła się 22.08.2017 r. Natomiast zapłata za udziały do KFIZ została rozłożona na lata 2018-2031.  

W dniu 28.06.2018r. Gmina Byczyna dokonała przedterminowej zapłaty za udziały wynikające z umów 

4 i 5/2017 w kwocie 31.500.000,00 zł, których termin zapłaty wynikający z harmonogramu przypadał 

na lata 2021 i 2022 i terminowej zapłaty wg umowy nr 1/2017 w kwocie 4 858 438,92 zł. Pozostałe 

środki, które zostały do oddania do KFIZ, będą w przyszłości stanowić duże obciążenie dla budżetu 

gminy.  

8. Wniesienie wkładu do spółki Rycerska Byczyna  

W związku z koniecznością umorzenia udziałów w spółce, w celu uzyskania środków na 

prefinansowanie inwestycji w zakresie dofinansowań ze środków zewnętrznych, po uzyskaniu tychże 

dofinansowań, zakładano dokonanie wniesienia wkładów na konto spółki. Kwota wynikała  

z zaplanowanych dofinansowań na zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach”, 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek” i „Przebudowa 

otwartych stref aktywności”. Pomimo otrzymanego zwrotu dofinansowania na przebudowę drogi 

wewnętrznej w Jaśkowicach i w Nasalach Gmina Byczyna w roku 2018 nie wniosła żadnych środków 

do spółki ”Rycerska Byczyna”. 

Spółka „Rycerska Byczyna”, która została założona przez Gminę Byczyna na potrzeby realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, już od samego początku istnienia była 

bardzo kontrowersyjna i wzbudzała liczne emocje. Mimo iż w zamiarach miała być skutecznym 

narzędziem w pozyskiwaniu dofinansowań do realizacji zadań własnych gminy, nie sprawdziła się 

(udało się pozyskać dzięki jej istnieniu jedynie środki w ramach RPO WO z zakresu Ochrony 

Bioróżnorodności Opolszczyzny). Dodatkowo jej utrzymanie generowało spore koszty, dlatego też na 

przełomie roku 2018/2019 decyzją zarówno radnych Rady Miejskiej w Byczynie jak i Burmistrza 

Byczyny postanowiono o jej zlikwidowaniu w roku 2019. 

Oprócz zadań inwestycyjnych wpisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym Gmina Byczyna 

zaplanowała szereg zadań, których wykonanie miało nastąpić w ciągu danego roku budżetowego.  

W roku 2018, wśród jednorocznych zadań inwestycyjnych zamieszczono 69 przedsięwzięć.  

W aż niemalże 25% z nich nie poniesiono żadnych kosztów, co wiązało się z ich niezrealizowaniem,  

a wykonanie założonego planu zrealizowano zaledwie w 60% i to głównie dzięki temu, że z sukcesem 

ukończono budowę drogi gminnej w Nasalach, przekazano dotację dla Powiatu Kluczborskiego, 

wypłacono dotacje do wymiany pieców oraz zrealizowano większość zadań zapisanych w funduszu 

sołeckim oraz budżecie obywatelskim. Wykaz wszystkich założonych zadań wraz z ich opisem  

i stopniem wykonania zamieszczono poniżej.   
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Zadanie inwestycyjne, jednoroczne w roku 2018 

Nazwa zadania ujętego wśród wykazu zadań inwestycyjnych 

jednorocznych przewidzianych do realizacji w roku 2018 

Plan 

wydatków 

[w zł] 

Wykonanie  

[w zł]  

Wykonanie 

[%]  

1. Budowa drogi gminnej w Nasalach w kierunku Pszczonek 710 000,00 708 508,31 99,79 

2. Dotacja dla samorządu WO na budowę chodnika w 

Roszkowicach 
75 000,00 0,00 0,00 

3. Dotacja dla Powiatu na budowę ścieżki rowerowej i 

kanalizacji deszczowej w Kochłowicach 
350 000,00 350 000,00 100,00 

4. Dotacja dla Powiatu chodnik Polanowice 25 000,00 24 935,04 99,74 

5. Przebudowa ulicy Hotelowej w Byczynie 10 000,00 1 291,50 12,92 

6. Budowa ulicy Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie 105 000,00 81 154,87 77,29 

7. Przebudowa ul. Górnej w Byczynie 5 000,00 2 841,30 56,83 

8. Budowa drogi publicznej w Jakubowicach 40 000,00 17 988,75 44,97 

9. Przebudowa chodnika przy u. Zamojskiego 20 000,00 18 649,32 93,25 

10. Zakup i montaż wiat przystankowych Biskupice, 

Kochłowice, Polanowice 
17 000,00 13 612,44 80,07 

11. Przebudowa drogi w Polanowicach 30 000,00 0,00 0,00 

12. Budowa drogi gminnej w Janówce    55 000,00 25,80 0,05 

13. Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Paruszowickiej do 

ul. Zamojskiego w Byczynie 
50 000,00 49 941,25 99,88 

14. Budowa chodnika Paruszowicka - Zamoyskiego  

(budżet obywatelski) 
30 000,00 30 000,00 100,00 

15. Przebudowa ul. Brzozowej w Byczynie 100 000,00 0,00 0,00 

16. Przebudowa wewnętrznych dróg gminy etap I 300 000,00 220 288,05 73,43 

17. Wykonanie wpustów ulicznych drogi w Biskupicach 13 000,00 12 996,18 99,97 

18. Rewitalizacja terenu wokół ośrodka zdrowia  

(budżet obywatelski) 
66 000,00 65 858,20 99,79 

19. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 10 762,50 21,53 

20. Komputeryzacja Gminy 20 000,00 17 470,60 87,35 

21. Montaż kuranta 17 712,00 7 712,00 43,54 

22. Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 5 000,00 5 000,00 100,00 

23. Budowa strażnicy w Kostowie 40 000,00 14 322,11 35,81 

24. Zakup samochodu dla OSP Nasale 40 000,00 40 000,00 100,00 
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25. Budowa garażu dla OSP Nasale 29 000,00 28 745,28 99,12 

26. Wymiana dachu w PSP Biskupice 30 000,00 0,00 0,00 

27. Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w Biskupicach 20 000,00 20 000,00 100,00 

28. Twoje życie parking przy Centrum 4 000,00 0,00 0,00 

29. Przebudowa budynku Polanowice 82 dla repatriantów 260 000,00 18 450,00 7,10 

30. Dobudowa Żłobka do Publicznego Przedszkola 27 000,00 24 919,92 92,30 

31. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach 20 000,00 18 800,00 94,00 

32. Budowa odgałęzień kanalizacji deszczowej w drodze 

powiatowej Wołczyn-Biskupice 
16 000,00 14 972,64 93,58 

33. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Polanowicach 45 000,00 19 400,00 43,11 

34. Dokumentacja rekultywacji składowiska odpadów w 

Gołkowicach 
27 561,08 0,00 0,00 

35. Przebudowa PSZOK w Polanowicach 32 000,00 0,00 0,00 

36. Zakup kosiarki (fundusz sołecki) 7 000,00 7 000,00 100,00 

37. Zakup kosiarki (fundusz sołecki) 8 000,00 7 999,99 100,00 

38. Zakup kosiarki bijakowej 35 000,00 0,00 0,00 

39. Montaż solarnych lamp oświetleniowych 133 000,00 724,50 0,54 

40. Dotacja celowa na ogrzewanie proekologiczne 34 000,00 34 000,00 100,00 

41. Zakup namiotu biesiadnego (fundusz sołecki) 4 000,00 4 000,00 100,00 

42. Zakup kominka (fundusz sołecki) 10 590,28 10 500,00 99,15 

43. Modernizacja ogrzewania w świelicy (fundusz sołecki) 7 557,48 7 557,48 100,00 

44. Remont świetlicy w Roszkowicach(fundusz sołecki) 16 000,00 15 810,57 98,82 

45. Remont świetlicy w Sarnowie (fundusz sołecki) 8 321,01 8 321,01 100,00 

46. Budowa świetlicy w Chudobie(fundusz sołecki) 1 000,00 0,00 0,00 

47. Wymiana pokrycia dachowego w Gosławiu (fundusz 

sołecki) 
7 568,96 7 535,72 99,56 

48. Wymiana dachu świetlica Proślice 10 789,97 10 789,00 99,99 

49. Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Polanowicach 60 000,00 0,00 0,00 

50. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury 28 000,00 24 027,01 85,81 

51. Modernizacja świetlicy w Polanowicach (fundusz sołecki) 13 000,00 13 000,00 100,00 

52. Zakup namiotów, stołów, ławek w Pszczonkach (fundusz 

sołecki) 
5 092,97 4 834,95 94,93 

53. Wymiana dachów i renowacja elewacji w budynkach 

obszaru rewitalizacji 
145 000,00 143 076,00 98,67 
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54. Remont zabytkowej kaplicy Św.Jadwigi 20 000,00 15 444,20 77,22 

55. Orodzenie zabytkowe w parku w Gołkowicach 2 000,00 0,00 0,00 

56. Budowa świetlicy wiejskiej w Gołkowicach 25 000,00 0,00 0,00 

57. Opracowanie gminnego planu ochrony nad zabytkami 10 000,00 0,00 0,00 

58. Budowa wiaty biesiadnej w Jaśkowicach 10 000,00 0,00 0,00 

59. Zakup piłkochwytów w Biskupicach (fundusz sołecki) 6 357,80 6 357,80 100,00 

60. Zakup oświetlenia w Biskupicach(fundusz sołecki) 5 019,41 4 976,00 99,14 

61. Utworzenie placu zabaw w Borku (fundusz sołecki) 4 000,00 3 998,08 99,95 

62. Utworzenie placu przy świetlicy w Gołkowicach (fundusz 

sołecki) 
3 000,00 2 999,99 100,00 

63. Budowa wiaty biesiadnej w Gołkowicach (fundusz sołecki) 5 000,00 4 990,71 99,81 

64. Przyłącz energetyczny w Roszkowicach (fundusz sołecki) 5 000,00 5 000,00 100,00 

65. Utworzenie boiska w Sierosławicach (fundusz sołecki) 5 433,36 5 433,36 100,00 

66. Budowa wiaty biesiadnej w Ciecierzynie (fundusz sołecki) 7 921,04 7 914,80 99,92 

67. Zakup monitoringu obiekt rekreacyjny w Ciecierzynie 

(fundusz sołecki) 
3 500,00 3 444,00 98,40 

68. Budowa otwartych stref aktywności 320 000,00 0,00 0,00 

69. Kompleks parkowy z budynkiem w Byczynie 27 000,00 24 631,20 91,23 

Razem 3 677 425,36 2 223 012,43 60,45 

 

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek 

Z końcem 2017 r. złożono wniosek do Samorządu Województwa Opolskiego o dofinansowanie do 

przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina podjęła się realizacji zadania ze względu 

na bardzo zły stan techniczny drogi. W dniu 26 marca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego 

zakwalifikował zadanie do dofinansowania, przyznając dotację w kwocie 157.250 zł. Zadanie 

zrealizowano od października do grudnia 2018 r. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano 731 

metrów drogi o nawierzchni bitumicznej. Z końcem roku zadanie rozliczono, a Samorząd  

Województwa Opolskiego zrefundował gminie poniesione środki, w kwocie wcześniej przyznanego 

dofinansowania. Całkowite środki wydatkowane w 2018 r. w zakresie inwestycji wyniosły 708.508,31 

zł (99,79 % planu). 

2. Dotacja dla Samorządu WO na budowę chodnika w Roszkowicach 

Opis został zawarty w Rozdziale VII. 

3. Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji 

deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długość 0,81 km 

Opis został zawarty w Rozdziale VII. 
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4. Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego -  chodnik Polanowice 

Opis został zawarty w Rozdziale VII. 

5. Przebudowa ulicy Hotelowej w Byczynie 

Inwestycję zaplanowano w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwiązania 

problemu parkowania samochodów przy dyskoncie „Delikatesy Centrum”. Środki zaplanowane  

w budżecie na ten cel wyniosły 10.000 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 1.291,50 zł (12,92 % planu), 

która wykorzystana została na rzecz opracowania mapy do celów projektowych. 

6. Budowa ulicy Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie 

Inwestycja została przewidziana do realizacji, dlatego też zostało zlecone wykonanie dokumentacji 

technicznej dla całego zakresu drogi i dostosowania opracowanej w 2002 r. dokumentacji do obecnych 

warunków terenowych. Wydatkowano kwotę 81.154,87 zł (77,29 % planu) na rzecz aktualizacji 

dokumentacji technicznej oraz budowy poszerzeń służących podmiotom prowadzącym na tym terenie 

działalność gospodarczą i zapewnieniu miejsc postojowych. 

7. Przebudowa ul. Górnej w Byczynie 

Planowana inwestycja miała na celu zapewnienie dogodnego dojazdu do nieruchomości   

znajdujących się przy ul. Górnej i Nasalskiej. Powstało tam i dalej rozbudowuje się osiedle domków 

jednorodzinnych. W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel 5.000,00 zł. Wydatkowano kwotę   

2.841,30 zł na poczet wykonania mapy do celów projektowych. Poniesione wydatki stanowiły 56,83 % 

zaplanowanych środków. 

8. Budowa drogi publicznej w Jakubowicach 

Zadanie zaplanowano, by podnieść komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców 

Jakubowic, do których nieruchomości prowadzi przedmiotowa droga. Z końcem 2017 r. zlecono 

wykonanie map do celów projektowych. Poprzez konieczność wykonania czynności okazania granic  

i rozgraniczenia,  mapy opracowane zostały dopiero z początkiem 2018 roku. W budżecie gminy na ten 

rok zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł. Oprócz tego w funduszu sołeckim Jakubowic 

zaplanowano 10.000 zł. W związku z tymi czynnościami wydatkowano kwotę 17.988,75 zł, co dało 

44,97 % wykonania zaplanowanych środków. 

9. Przebudowa chodnika przy ul. Zamojskiego 

Zadanie zaplanowano w budżecie ze względu na bardzo zły stan techniczny odcinka chodnika  

w Byczynie, przy ul. Zamojskiego. Chodnik ten, przebudowano we wrześniu 2018 r. Koszty przebudowy 

wyniosły 18.649,32 zł, co stanowi 93,25 % zaplanowanych na ten cel środków. 

10. Zakup i montaż wiat przystankowych Biskupice, Kochłowice, Polanowice 

W związku z prośbami mieszkańców Biskupic i Polanowic oraz ze względu na organizację  

w Kochłowicach gminnych dożynek zakupiono wiaty przystankowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 

13.612,44 zł. Wiata w Polanowicach, do tej pory niestety, nie została zamontowana.  
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11. Przebudowa drogi w Polanowicach 

Zadanie to zaplanowane zostało w budżecie Gminy Byczyna i związane było z wykonaniem nowej 

nawierzchni asfaltowej drogi wraz z utwardzeniem pobocza na odcinku wzdłuż zabudowań  

w przysiółku Brzózki. Zadania nie zrealizowano. Nie poniesiono żadnych wydatków na tę inwestycję.  
 

12. Budowa drogi gminnej w Janówce 

W ramach inwestycji zaplanowano budowę drogi asfaltowej w miejscowości Janówka, na działce 

nr 263 k.m.1. W 2018 r. wydatkowano jedynie środki na dokumenty z Powiatowego Ośrodka Geodezji 

i Kartografii w Kluczborku.  

13. Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Paruszowickiej do ul. Zamojskiego w Byczynie 

Zadanie zostało zaplanowane w wyniku rozstrzygnięcia wniosków składanych do budżetu 

obywatelskiego dla miasta Byczyna. Do przewidywanych w budżecie obywatelskim środków  

w wysokości 30.000 złotych na budowę chodnika dołożono kwotę 20.000 zł i dzięki temu wykonano z 

kostki brukowej drogę o długości ok. 130 m. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 49.941,25 zł 

co stanowiło 99,88 % zaplanowanych do wydatkowania środków. 

14. Budowa chodnika Paruszowicka – Zamojskiego (budżet obywatelski) 

Inwestycję wykonano jako zadanie budżetu obywatelskiego dla tzw. „obszaru 2” miasta Byczyna. 

Wykonano je w pakiecie z zadaniem przebudowy drogi wewnętrznej od ul. Paruszowickiej do  

ul. Zamojskiego. Wydatkowano kwotę 30 tys. zł. 

15. Przebudowa ul. Brzozowej w Byczynie 

Przebudowę planowano wykonać poprzez uregulowanie pasa drogowego w terenie i zmianę 

parametrów technicznych jezdni, poprzez korytowanie i utwardzenie kamieniem. Zadania nie 

rozpoczęto w 2018 roku, stąd nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. 

16. Przebudowa wewnętrznych dróg gminy etap I 

Zadanie zakładało przebudowę dróg wewnętrznych gminy w miejscowościach: Borek, Dobiercice, 

Proślice, Kochłowice, Jakubowice i w Byczynie. Z zaplanowanych zadań wykonano: 

• przebudowę drogi do przysiółka „Mrówka” w Borku (na długości ok. 800 m),  

• utwardzenie drogi do pałacu w Kochłowicach oraz utwardzeń dróg gruntowych,  

m.in. w Gołkowicach, Pogorzałce i Byczynie. 

Poniesiono koszty w wysokości 220.288,05 zł, co stanowiło 73,43 % założonego planu wydatków. 

17. Wykonanie wpustów ulicznych drogi w Biskupicach 

Z uwagi na brak odprowadzenia wód opadowych przy drodze prowadzącej do przysiółka Korea 

oraz w związku z realizacją przez Powiat Kluczborski ścieżki pieszo - rowerowej w Kochłowicach 

wykonane zostało odprowadzenie wód do budowanej kanalizacji deszczowej. Wydatkowano środki  

w wysokości 12.996,18 zł (poniesiono 99,97 % zaplanowanych na tę inwestycję środków). 

 



20 
 

18. Rewitalizacja terenu wokół ośrodka zdrowia (budżet obywatelski) 

Zadanie zaplanowano w budżecie gminy Byczyna w związku z wyborem tegoż przedsięwzięcia do 

realizacji w ramach działań budżetu obywatelskiego miasta Byczyny w tzw. „obszarze 1”. Wykonano 

utwardzenie kostką brukową placu przy budynku na ul. Moniuszki 4. Koszty poniesione dla wykonania 

tego zadania wyniosły 65.858, 20 złotych, z tego 30.000 zł stanowiły środki przewidziane na zadania 

budżetu obywatelskiego miasta Byczyna.  

19. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 

Zadanie zaplanowano w celu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Byczyna. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 10.762,50 zł co stanowiło 21,53 % planu. Opis 

opracowań zawarto w Rozdziale 4 niniejszego raportu.  

20. Komputeryzacja gminy 

Zadanie obejmowało zakup sprzętu komputerowego w celu poprawy infrastruktury 

informatycznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie. Na zadanie wydatkowano kwotę 17.470,60 zł, co 

stanowiło 87,35 % środków zaplanowanych na ten cel. 

21. Montaż kuranta 

W związku z obchodami 430-lecia Bitwy pod Byczyną, jednym z akcentów historycznych było 

uruchomienie kuranta na wieży ratusza. Zadanie kosztowało 17.712,00 zł. Pokryte zostało ze środków 

Ośrodka Kultury w Byczynie, który otrzymał dofinansowanie od Marszałka Województwa Opolskiego 

w wysokości 10.000,00 zł. Po zrealizowaniu zadania, w związku z tym, iż niniejszy kurant zwiększył 

wartość budynku ratusza, gmina Byczyna odkupiła kuranta, płacąc za niego kwotę 7.712,00 zł. 

22. Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

Opisano w Rozdziale VII. 

23. Budowa strażnicy w Kostowie 

W związku z koniecznością przeniesienia miejsca garażowania samochodu strażackiego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostowie z garażu będącego własnością Przedsiębiorstwa Rolnego 

„KOST- ROL” w 2017 zaplanowano rozpoczęcie budowy garażu na działce przy świetlicy wiejskiej.  

Na ten cel przeznaczono w roku 2018 kwotę w wysokości 40.000 zł. Z założonego planu wydatkowano       

14.322,11 zł (35,81 % planu inwestycji). Koszty te, poniesiono w związku z dokończeniem wykonania 

ścian fundamentowych – robót podjętych jeszcze w 2017 r. Wykonane roboty pozwoliły na 

wybudowanie tzw. „punktu zero” ww. remizy.  

24. Zakup samochodu dla OSP Nasale 

Zadanie zaplanowane w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasalach  

z przeznaczeniem na zakup samochodu dla jednostki OSP w Nasalach. Wydatkowano 100 % środków 

finansowych zaplanowanych na zadanie. 
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25. Budowa garażu dla OSP Nasale 

Zadanie zostało zaplanowane, w związku z zakupem samochodu przez Ochotniczą Straż Pożarną  

w Nasalach. Brak przez ww. jednostkę odpowiedniego miejsca garażowania dla zakupionego pojazdu 

wymusił budowę garażu blaszanego o wymiarach 5 m x 12 m. Wydatkowano na ten cel kwotę            

28.745,28 zł. 

26. Termomodernizacja PSP w Kostowie 

Zadanie zaplanowane zostało w związku z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie 

zadań termomodernizacyjnych w ramach Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.  

W rezultacie zrezygnowano z aplikowania o środki zewnętrzne na to zadanie i stąd tez nie 

wydatkowano żadnych środków finansowych na ten cel. 

27. Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w Biskupicach 

Zadanie wprowadzone zostało do budżetu gminy w czerwcu 2018 r. Adaptacja polegała na 

dostosowaniu jednego wolnego pomieszczenia na salę lekcyjną. Roboty w pomieszczeniu zostały 

wykonane w okresie wakacyjnym, na przełomie lipca i sierpnia 2018 r. Poniesiono wydatki w wysokości 

20 tys. zł, co stanowiło 100 % zaplanowanych w budżecie środków finansowych. 

28. „Twoje życie nasza wspólna sprawa” parking przy Centrum 

Nie zrealizowano działania zaplanowanego w 2018r. Nie wydatkowano środków na ten cel. 

Przyczyną była nieterminowa realizacja projektu.   

29. Przebudowa budynku Polanowice 82 dla repatriantów 

Zadanie zaplanowano w budżecie gminy, w związku z zaproszeniem do gminy dwóch rodzin 

repatriantów ze Wschodu. Na poczet realizacji zadania podpisano porozumienie z Wojewodą Opolskim 

dla sfinansowania realizacji niniejszej inwestycji. Dwa przeprowadzone postepowania  

o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono, ze względu na brak ofert i w efekcie nie 

zrealizowano zadania. Koszty, które poniesiono, w wysokości 18.450 zł odnosiły się do opracowanej 

dokumentacji technicznej dla przebudowy budynku. Dotacja została w całości zwrócona na konto 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

30. Dobudowa żłobka do Publicznego Przedszkola w Byczynie 

Zadanie obejmowało zaprojektowanie dobudowy do budynku Publicznego Przedszkola w Byczynie 

części, która miała zostać przeznaczona na potrzeby prowadzenia żłobka. W tym zakresie wykonano 

pełną dokumentację techniczną zadania. Na ten cel wydatkowano kwotę 24.919,92 zł, co stanowiło 

92,30 % zaplanowanych środków. 

31. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach 

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 18.800 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla 

przebudowy oczyszczalni ścieków. 
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32. Budowa odgałęzień kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Wołczyn-Biskupice 

Zadanie związane było z realizowaną przez Powiat Kluczborski ścieżką pieszo - rowerową  

w Kochłowicach. Gmina Byczyna zdecydowała się na pokrycie dodatkowych kosztów związanych  

z wykonaniem odgałęzień kanalizacji deszczowej, które umożliwiają mieszkańcom podłączenie się do 

tej kanalizacji z odprowadzeniami wód deszczowych ze swoich posesji lub odprowadzeniami 

oczyszczanych ścieków, w przypadku budowy przez mieszkańców przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Wydatkowano na ten cel kwotę 14.972,64 zł. Kwota ta stanowiła 93,58 % wydatków przewidzianych 

na realizacje tej inwestycji. 

33. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Polanowicach 

W związku z awariami w działaniu „polanowickiej” oczyszczalni ścieków oszacowany został koszt 

przebudowy i remontów urządzeń tejże oczyszczalni na poziomie 45.000 zł.  Wydatki w roku 2018 na 

tym zadaniu poniesiono w łącznej wysokości 19.400 zł, co stanowi 43,11 %, zaplanowanych środków. 

Oczyszczalnia ścieków w Polanowicach nie została w całości wyremontowana.  

34. Dokumentacja rekultywacji składowiska odpadów w Gołkowicach 

Zadanie inwestycyjne dotyczące sporządzenia dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów  

nie zostało w roku 2018 przeprowadzone.  

35. Przebudowa PSZOK w Polanowicach 

Inwestycję zaplanowano w celu rozbudowy gminnego PSZOK-u, na który mieszkańcy bezpłatnie 

mogą wywozić odpady komunalne. W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano utwardzenie 

terenu, wykonanie niezależnego zjazdu, wraz z bramą z drogi powiatowej, naprawę ogrodzenia oraz 

wyposażenie punktu w miejsce dla osoby pełniącej dyżur na PSZOK. Projekt zagospodarowania dla tego 

przedsięwzięcia został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie. Nie podjęto się 

jednak realizacji zadania, w związku z możliwością pozyskania środków finansowych z funduszy Unii 

Europejskiej na ten cel. W związku z powyższym nie wydatkowano środków dla tej inwestycji w roku 

2018.  

36. Zakup kosiarki Biskupice (fundusz sołecki) 

W ramach zadania na potrzeby sołectwa Biskupice zakupiono kosiarkę samobieżną w kwocie  

7.000 zł. 

37. Zakup kosiarki Dobiercice (fundusz sołecki) 

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samobieżną w kwocie 7.999,99 zł celem wykaszania 

terenów zielonych w sołectwie Dobiercice. 

38. Zakup kosiarki bijakowej 

Zadanie dotyczyło zakupu kosiarki bijakowej celem utrzymania terenów zielonych w gminie. 

Zrezygnowano z jego realizacji w roku 2018. 
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39. Montaż solarnych lamp oświetleniowych 

Zadanie zaplanowano w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Byczyna. Wzorem 

2017 roku zaplanowano montaż 25 lamp solarnych. Uzgodniono ich lokalizację i dokonano zgłoszeń 

wykonania robót budowlanych dla realizacji oświetlenia w: Borku (2 szt.), Nasalach (2szt.), Proślicach 

(2 szt.), Kostowie (3 szt.), Dobiercicach (3 szt.), Paruszowicach (3 szt.), Jakubowicach (2 szt.) Byczynie 

(6 szt.). Poniesiono w tym względzie wydatki wysokości 724,50 zł na zakup map nieaktualizowanych 

dla tej inwestycji. Rzeczowej realizacji zadania nie podjęto.  

40. Dotacja celowa na ogrzewanie proekologiczne 

Po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez mieszkańców gminy udzielono 17 dotacji  

(po 2.000,00 zł/dotację) do wymiany kotłów. Wydatkowano na ten cel 34.000,00 zł. 

41. Zakup namiotu biesiadnego w Paruszowicach (fundusz sołecki) 

Na potrzeby sołectwa Paruszowice, w ramach funduszu sołeckiego, zakupiono za kwotę 4.000,00 

złotych namiot biesiadny. 

42. Zakup kominka w Kochłowicach (fundusz sołecki) 

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano kominek wewnątrz świetlicy wiejskiej  

w Kochłowicach za kwotę 10.500,00 zł. 

43. Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Pogorzałce (fundusz sołecki) 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono materiały budowlane oraz usługę związaną  

z modernizacją ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Pogorzałce – budowa kominka. Poniesiono wydatek 

w kwocie: 7.557,48 zł. 

44. Remont świetlicy wiejskiej w Roszkowicach (fundusz sołecki) 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono za kwotę 5.459,00 zł materiały budowlane. 

Wykonano za łączną kwotę 6.797,00 zł remont budynku świetlicy wiejskiej oraz wymieniono drzwi za 

kwotę 3.500,00 zł. 

45. Remont świetlicy w Sarnowie (fundusz sołecki) 

W ramach przedsięwzięcia wykonano za kwotę 6.533,60 zł wymianę stolarki okienno - drzwiowej 

w świetlicy wiejskiej oraz zakupiono armaturę sanitarną do remontowanej łazienki za kwotę 1.787,41 

złotych. 
 

46. Budowa świetlicy wiejskiej w Chudobie 

Zadanie zamieszczono w budżecie, w związku z planowanym w marcu złożeniem wniosku  

o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Chudobie, ze środków PROW na lata 2014-2020. 

Zaplanowane środki w wysokości 1.000,00 zł związane były z poniesieniem wydatków na aplikację 

projektową. Jednakże, z uwagi na zapisy programowe PROW 2014-2020, możliwe było złożenie dwóch 

wniosków z Gminy Byczyna. Aplikacje takie złożono dla świetlicy w Proślicach i Biskupicach-

Kochłowicach. Stąd nie wydatkowano środków na ten cel w 2018 roku. 
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47. Wymiana pokrycia dachowego (fundusz sołecki) 

Wykonano w świetlicy wiejskiej w Gosławiu prace remontowe wraz z zakupem materiałów 

budowlanych na łączną kwotę 7.535,72 zł. 

48. Wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w Proślicach (fundusz sołecki) 

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej  

w Proślicach. W ramach I etapu zakupiono materiał budowlany za kwotę 10.789,97 zł. 

49. Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Polanowicach 

Zadanie zaplanowane zostało do wykonania, w związku ze złym stanem technicznym dachu 

świetlicy wiejskiej w Polanowicach. W 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. 

50. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury 

Dotacja została przekazana do Ośrodka Kultury w Byczynie na poczet wykonania wiat dla 

zawodników rezerwowych LKS Hetman oraz na potrzeby naprawy systemu nawadniania stadionu 

miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Byczynie. Zadania te wykonano, a koszty związane z ich 

realizacją wyniosły 24.027,01 zł i stanowiły 85,51 % zaplanowanych środków finansowych. 

51. Modernizacja świetlicy – remont dachu w Polanowicach (fundusz sołecki) 

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano remont dachu w ramach I etapu za kwotę 

13.000,00 zł. 

52. Zakup namiotów, stołów i ławek do sołectwa Pszczonki (fundusz sołecki) 

W ramach przedsięwzięcia zakupiono stoły biesiadne za kwotę 2.150,00 zł oraz namiot biesiadny 

za kwotę 2.684,95 zł. 

53. Wymiana dachów i renowacja elewacji w budynkach obszaru rewitalizacji 

Zadanie zaplanowano z myślą o rewitalizacji kamienic w centrum miasta. W tym celu, zlecono 

wykonanie dokumentacji technicznych dla zgłoszonych budynków obszaru rewitalizacji. W zadaniu 

poniesiono koszty wykonanych na początku roku dokumentacji technicznych. Wydatki wyniosły  

143.076,00, co stanowi 98,67 % planowanych wydatków.  

54. Remont zabytkowej kaplicy Św.Jadwigi 

Gmina Byczyna złożyła wniosek o dofinansowanie operacji z zakresu ochrony zabytków na remont 

tytułowej kaplicy. Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Zadanie przewidziane jest 

do realizacji w 2019 r. Koszty w wysokości 15.444,20 zł poniesione w 2018 r. odnosiły się do 

opracowanej dokumentacji w części dot. ogrodzenia cmentarza oraz do wykonania opracowania dot. 

zieleni cmentarza, przebiegu i wytycznych budowy ścieżek cmentarza. Wydatkowano 77,22 % planu 

wydatków przewidzianych na 2018 r. 

55. Ogrodzenie zabytkowe w parku w Gołkowicach 

Zadanie zaplanowane zostało w budżecie gminy w związku z decyzją administracyjną 

Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków w zakresie niszczenia przez dziki drzew rosnących 
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w zabytkowym parku. Zaplanowano wydatkowanie 2.000 zł, jednakże zadania nie wykonano,  

ze względu na zbyt małe środki przeznaczone i zabezpieczone w budżecie gminy na ten cel. 

56. Budowa świetlicy wiejskiej w Gołkowicach 

Zadanie założono w związku z planowanym naborem wniosków na dofinansowanie budowy 

świetlic w ramach tzw. „odnowy wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowano 

opracowanie dokumentacji technicznej zadania i aplikowanie o środki zewnętrzne na ten cel. Z racji 

ograniczeń programu, co do ilości wniosków aplikacyjnych składanych przez jednego beneficjenta, nie 

podjęto realizacji zadania i wobec powyższego nie poniesiono żadnych wydatków w tej inwestycji. 

57. Opracowanie gminnego planu ochrony nad zabytkami 

Zadanie zaplanowane w budżecie dla opracowania nowego planu ochrony nad zabytkami. Nie 

podjęto się realizacji zadania. Nie wydatkowano środków na ten cel w 2018 roku. 

58. Budowa wiaty biesiadnej w Jaśkowicach 

Zadanie założono w budżecie, w związku z planowanym ustawieniem wiaty biesiadnej na terenie 

rekreacyjnym w Jaśkowicach. Zadania nie wykonano, nie wydatkowano żadnych środków związanych 

z tym przedsięwzięciem. 

59. Zakup piłko-chwytów na boisko w Biskupicach (fundusz sołecki) 

W ramach przedsięwzięcia związanego z zakupem i montażem piłko-chwytów na boisku 

sportowym – wydatkowano kwotę 6357,80 zł. 

60. Zakup oświetlenia przy boisku w Biskupicach (fundusz sołecki) 

W ramach przedsięwzięcia wykonano oświetlenie terenu boiska za łączną kwotę 4.976,00 zł. 

61. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Borek (fundusz sołecki) 

W ramach przedsięwzięcia zakupiono urządzenie zabawowe – karuzelę - za łączną kwotę  

3.998,08 zł. 

62. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Gołkowice (fundusz sołecki) 

W ramach przedsięwzięcia zakupiono za kwotę 2.999,99 zł urządzenia placu zabaw dla przysiółku 

Daniszów. 

63. Budowa wiaty biesiadnej w Gołkowicach (fundusz sołecki) 

Zapłacono 4.990,71 zł za materiały budowlane związane z rozbudową wiaty biesiadnej  

w Gołkowicach. 

64. Przyłącz energetyczny w miejscowości Roszkowice (fundusz sołecki) 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zlecono wykonanie przyłącza energetycznego do budynku 

nieużytkowanej szatni sportowej za kwotę 5.000,00zł. 

65. Utworzenie boiska w Sierosławicach (fundusz sołecki) 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono atestowane bramki wraz z osprzętem za kwotę 

3.600,00 zł oraz zlecono prace ziemne za kwotę 1.833,36 zł. 
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66. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Ciecierzyn (fundusz sołecki) 

W ramach przedsięwzięcia zakupiono za łączną kwotę 7.914,80 zł materiały budowlane w celu 

wykonania wiaty biesiadnej w miejscowości. 

67. Zakup monitoringu na obiekt rekreacyjny w Ciecierzynie (fundusz sołecki) 

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono za kwotę 3.444,00 zł monitoring wizyjny na potrzeby 

zabezpieczenia placu zabaw. 

68. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Byczyna 

Zadanie wprowadzone zostało do budżetu gminy w czerwcu 2018 roku, w związku z tym, że Gmina 

Byczyna otrzymała dofinansowanie do „Budowy Otwartych Stref Aktywności w Gminie Byczyna”  

w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja zakładała budowę 5 miejsc tzw. stref 

aktywności i rekreacji. Strefy te zaplanowane zostały: przy Orliku w Byczynie, przy Publicznym 

Przedszkolu w Byczynie, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie, na placu przy skrzyżowaniu 

ul. Dworcowej i Moniuszki w Byczynie oraz przy Szkole w Polanowicach. Szacunkowy koszt całkowity 

inwestycji oszacowano na 320 tys. zł. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

wynosiło około 142 tys. zł. Z końcem roku, w związku z brakiem środków finansowych na wkład własny 

zrezygnowano z realizacji zadania i odstąpiono za porozumieniem stron z realizacji umowy  

o dofinansowanie inwestycji. Stąd nie wydatkowano środków finansowych przewidzianych dla tego 

przedsięwzięcia. 

69. Kompleks parkowy z budynkiem wielofunkcyjnym 

Zadanie dotyczyło wykonania rewitalizacji nowego parku w Byczynie. W 2016 r. opracowano 

koncepcję rewitalizacji tego miejsca. Na tej podstawie zlecono wykonanie dokumentacji technicznej 

dla ww. zadania. Dokumentacja techniczna (projekt budowlany) została opracowana w 2018 r. Gmina 

Byczyna poniosła z tego tytułu 19.126,50 zł kosztów. Spółka „Rycerska Byczyna” złożyła, co prawda 

wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji w ramach działań bioróżnorodności Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, ale mimo otrzymania 

dofinansowania, ze względu na braki środków na koszty wkładu własnego, realizacja przedmiotowego 

zadania została zaniechana.  

 

II.3. Realizacja projektów nieinwestycyjnych współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych  
 

W roku 2018 Gmina Byczyna realizowała 3 projekty tzw. „miękkie”. Dwa z nich zarządzane były 

przez referat Urzędu Miejskiego w Byczynie, a pozostały był realizowany przez jednostkę organizacyjną 

Gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniżej dokonano streszczenia ich realizacji w roku objętym 

opracowaniem tegoż raportu oraz w układzie tabelarycznym przedstawiono wykonanie założonego na 

ten cel budżetu. 

• Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego 

Niniejsze przedsięwzięcie, zarządzane przez Referat Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej 

jest częścią projektu, realizowanego w konsorcjum, którego liderem została Spółdzielnia Socjalna 

Profes z siedzibą w Kluczborku. Jego celem jest udzielanie szeroko rozumianego wsparcia kierowanego 
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do podmiotów ekonomii społecznej. Podstawowe działanie, za które odpowiedzialna była Gmina 

Byczyna, dotyczyło udzielania wsparcia finansowego tymże podmiotom w formie przekazywania 

jednorazowych dotacji finansowych oraz udzielanie pomocy finansowej przy użyciu środków w ramach 

tzw. wsparcia pomostowego. Projekt w pierwotnych założeniach miał się zakończyć w listopadzie 2018 

roku, niemniej jednak ze względu na problemy z jego realizacją, finał w tym okresie był niemożliwy. 

Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji terminu do końca sierpnia 2019 r.  

W roku 2018 zrealizowano jedynie około 40% założonych do realizacji przez Gminę Byczyna zadań  

i wydatkowano 532.969,16 zł.  

• Twoje życie- nasza wspólna sprawa II 

Kolejny projekt, za który również odpowiedzialny był w roku 2018 referat Byczyński Inkubator 

Gospodarki Społecznej, także był realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Profes. W tym 

przypadku, z terminowością założonych w harmonogramie działań było jeszcze gorzej.  

Z zaplanowanych na rok 2018 około 670.000 zł kosztów wydatkowano jedynie 154.795,98 zł,  

co stanowi około 23% ogółu środków, którymi dysponowała Gmina Byczyna. Dzięki wyrażeniu zgody 

przez Instytucję Zarządzającą na wydłużenie okresu realizacji zadania, być może w roku 2019 uda się 

poprawnie zakończyć i całościowo rozliczyć zadanie.  

• Nowe horyzonty pomocy społecznej w gminie Byczyna 

Ośrodek Pomocy Społecznej od marca 2018 roku przystąpił do realizacji projektu z POWER pn. 

„Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna”. Głównym celem projektu była poprawa 

obsługi osób zgłaszających się do OPS w Byczynie, poprzez wdrożenie w jednostce usprawnień 

funkcjonalnych oraz organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy 

socjalnej oraz usług socjalnych. W okresie III – XII 2018 roku zostały osiągnięte cele zaplanowane  

w 2018 roku. Dostosowano siedzibę OPS do potrzeb osób  niepełnosprawnych, wykonano podjazd  

i poręcze przy wejściu do Ośrodka. Podniesiono komfort pracy, poprzez wykonanie prac remontowych 

- malowanie, położenie wykładzin w pomieszczeniach, wymiana okna. Zwiększono poziom 

bezpieczeństwa kadry zakupując i montując bezprzewodowy system przywoławczy oraz zakupując 

pegeery dla pracujących w terenie. Wyposażono stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i meble. W 

ramach projektu pracownicy OPS zostali objęci 8 szkoleniami mającymi na celu podwyższenie 

kwalifikacji zawodowych. Projekt współfinansowany był w całości ze środków EFS. 

Podsumowując, w poniższej tabeli zebrano informacje odnośnie planu wydatków dotyczących 

projektów „miękkich” oraz ich wykonanie w roku 2018. 

Projekty „miękkie”, ich plan i wykonanie w roku 2018 

Nazwa zadania  

Plan wydatków 

w zł 

Wykonanie  

w zł  

Wykonanie  

w %  

Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego 1 345 421,46 532 969,16 39,61 

Twoje życie nasza wspólna sprawa II 673 382,72 154 795,98 22,99 

Nowe horyzonty pomocy społecznej w gminie Byczyna 212 169,86 212 169,86 100,00 

RAZEM 2 230 974,04 899 935,00 40,33 
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III. INFORAMCJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Mienie Gminy Byczyna oraz gminnych jednostek organizacyjnych (stan na dzień 31 grudnia 2018 

r.) zajmowało powierzchnię 644,2859 ha, co stanowiło łącznie 2296 działek, w tym: 

• obszar wiejski liczący 1805 działek zajmował powierzchnię 569,8676 ha;  

• obszar Byczyna - miasto liczący 491 działek zajmował powierzchnię 74,4183 ha. 

Wśród gruntów stanowiących własność Gminy wyszczególnione te, które tworzą gminny zasób 

nieruchomości są to:  

• drogi, użytki rolne, nieużytki, lasy oraz pozostałe grunty zabudowane i zurbanizowane 

niebędące w użytkowaniu wieczystym, o łącznej powierzchni 555,0681 ha; 

• nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu 

Gminy Byczyna, o powierzchni 0,0521 ha; 

• nieruchomości, na których ustanowiono trwały zarząd, o powierzchni 10,0562 ha; 

• nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie o łącznej powierzchni 70,5779 ha; 

• grunty oddane w użytkowanie na rzecz PZD, o powierzchni 0,9192 ha 

oraz nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 7,6124 ha.  

 

III.1. Charakterystyka stanu mienia komunalnego 
 

Ewidencja nieruchomości stanowiących mienie Gminy prowadzona jest w systemie 

elektronicznym na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianych przez 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów 

i budynków obejmuje: oznaczenie nieruchomości, powierzchnię działki oraz dokument potwierdzający 

tytuł prawny do nieruchomości. 

Obszar obejmujący obręb Byczyna – miasto stanowi 12% całej powierzchni mienia komunalnego 

Gminy. Obszar wiejski liczy 22 obręby geodezyjne. Największy areał zajmuje obręb wsi Biskupice i liczy 

163 działek o łącznej powierzchni 86,1303 ha. Najmniej liczne własności gminne znajdują się w obrębie 

wsi Janówka (17 działek, pow. 3,3818 ha) i Pogorzałka (15 działek, pow. 2,7437 ha).   

Dominującą pozycję mienia komunalnego Gminy zajmują tereny komunikacyjne, 

tj. drogi, których łączna powierzchnia wynosi 330,7566 ha, co stanowi aż 51 % ogólnej powierzchni 

majątku gminnego. Użytki rolne, do których zalicza się grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), 

pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane (Br), grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami 

(W) oraz nieużytki (N) zajmują powierzchnię 188,3049 ha stanowiącą 29% całej powierzchni mienia 

gminy. Lasy będące własnością Gminy zlokalizowane są na obszarze wiejskim i zajmują powierzchnię 

28,6558 ha (4%). Grunty zabudowane i zurbanizowane, (z wyłączeniem dróg) tj. tereny mieszkaniowe 

(B), tereny przemysłowe (Ba), inne tereny zabudowane (Bi), zurbanizowane tereny niezabudowane lub 

w trakcie zabudowy (Bp), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), a także użytki kopalne (K) obejmują 

ogółem powierzchnię 96,5686 ha (16%). 
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III.1.1. Drogi  
 

Stan dróg gminy Byczyna utrzymuje się na przestrzeni lat na podobnym poziomie. Rokrocznie 

realizowane są inwestycje z zakresu remontów i przebudowy istniejących dróg o nawierzchni 

bitumicznej, a także inwestycje w drogi gruntowe. Gmina sukcesywnie w miarę posiadania środków 

finansowych realizuje drogowe zadania bieżące i inwestycyjne. Zapotrzebowanie jednak na inwestycje 

drogowe jest olbrzymie. W 2018 roku w zakresie drogownictwa wykonano, m.in.:  

• przebudowę drogi wewnętrznej w Jaśkowicach – droga przez wieś o długości 

983,00 m wraz z budową chodnika o długości 365,00 m i utwardzonym placem pod parking 

o powierzchni 461,00 m2. Z dniem 1 stycznia 2019 r. droga ta stała się gminną drogą 

publiczną oznaczoną nr 100544 O; 

• przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek,  

o długości 731,00 m; 

• przebudowę drogi wewnętrznej od ul. Paruszowickiej do ul. Zamojskiego w Byczynie,  

o długości ok. 130,00 m; 

• utwardzenie poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze do pałacu w Kochłowicach, 

o długości 232,50 m; 

• remonty cząstkowe dróg i utwardzenia kamieniem m.in. w: Borku – Mrówce, Byczynie, 

Gołkowicach oraz Gosławiu. 

W zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na zakupy związane z drogownictwem zakupiono 

znaki drogowe dla poprawnego oznakowania dróg, m.in.: w Byczynie (centrum miasta) oraz  

w Polanowicach (Brzózki).  Ponadto zakupiono mapy do celów projektowych dla dróg w Byczynie - ulica 

Górna i ulica Hotelowa oraz dla drogi w Jakubowicach. 

Pod koniec 2018 roku rozpoczęto odbiory inwestycji związanej z wykonaniem ścieżek pieszo – 

rowerowych w pobliżu zalewu Biskupice-Brzózki. W ramach zadania wybudowano ok. 4 km ścieżki 

pieszo – rowerowej. Zadanie to jest jednym z elementów partnerskiego projektu Powiatu 

Kluczborskiego pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego 

Województwa Opolskiego”, realizowanego w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne  

w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014 – 2020.  

III.1.2. Grunty 
Zagospodarowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Byczyna przedstawia się następująco: 

• grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 7,6124 ha,  

z przeznaczeniem pod działki budowlane, grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi, 

grunty pod garażami oraz grunty przeznaczone na cele przemysłowe.  

• grunty oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 29,1685 ha  

Dzierżawa nieruchomości stanowiących mienie Gminy Byczyna odbywa się zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą 

Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami. Opłaty z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących 
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własność Gminy Byczyna naliczane są w oparciu o zarządzenie Burmistrza Byczyny nr 53/2018 z dnia 

27 marca 2018 r. w sprawie ustalenie wysokości stawek czynszowych z tytułu najmu lub dzierżawy 

gruntów stanowiących własność Gminy Byczyna. W 2018 r. Gmina Byczyna zawarła 46 umów dzierżawy 

i najmu nieruchomości gruntowych. Większość z tych umów była zawierana z dotychczasowymi 

dzierżawcami, jako przedłużenie dzierżawy lub najmu. Nieruchomości objęte umowami dzierżawy na 

dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiły łącznie powierzchnię 29,1685 ha. Szczegółowe zestawienie 

powierzchni gruntów oddanych w dzierżawę z podziałem na obszar miasta Byczyna i na obszar wiejski 

z wyszczególnieniem celu dzierżawy przedstawia poniższa tabela. 

Zestawienie powierzchni gruntów oddanych w dzierżawę 

Zestawienie powierzchni gruntów oddanych w dzierżawę stan na dzień 31-12-2018 r. 

obszar u. rolne u. warz.-kwiat. pozostałe razem 

obszar Byczyna - miasto 12,4566 0,5992 0,1282 13,1840 

obszar wiejski 15,4245 0,3682 0,1918 15,9845 

Razem 27,8811 0,9674 0,3200 29,1685 

 

• grunty oddane w użyczenie o łącznej powierzchni 41,4094 ha   

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r. łączna powierzchnia gruntów oddanych 

w użyczenie stanowiła na teranie miasta Byczyna 7,3156 ha oraz na obszarze wiejskim 34,0938 ha, 

• grunty oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 10,0562 ha. 

W poniższej tabeli zamieszczono te nieruchomości, które na mocy decyzji Burmistrza Byczyny zostały 

przekazane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym. 

Wykaz gruntów oddanych w trwały zarząd 

Wykaz gruntów oddanych w trwały zarząd 

Lp. Podmiot władający 
Nr 

działki 
A.M. MIEJSCOWOŚĆ POW.  [ha] 

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

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

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

4. 
Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i 

Zawodowych w Byczynie 
322/3 6 BYCZYNA 0,7259 

5. 
Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Byczynie im. Jana Zamojskiego 
390 7 BYCZYNA 1,3469 
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6. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Byczynie (udział 439/1000) 
746/11 9 BYCZYNA 0,0459 

7. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Biskupicach 
61 2 BISKUPICE 2,0200 

8. 
Publiczne Przedszkole w Byczynie 

udział (470/1000) 
225 4 NASALE 0,2773 

9. 
Centrum Integracji Społecznej CISPOL w 

Polanowicach 
581/91 3 POLANOWICE 1,2276 

10. 
Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i 

Zawodowych w Byczynie 
581/92 3 POLANOWICE 3,5997 

11. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Roszkowicach 
170 1 ROSZKOWICE 0,2800 

12. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Roszkowicach 
214/1 1 ROSZKOWICE 0,1600 

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

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

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

Razem 10,0562 

 

III.1.3. Lokale mieszkalne i użytkowe 
 

Na obszarze wiejskim znajduje się 86 lokali mieszkalnych i socjalnych w 14 budynkach 

stanowiących własność Gminy Byczyna i 8 mieszkań w 6 budynkach wspólnot mieszkaniowych.  

Na obszarze Byczyna - miasto znajduje się 12 mieszkań w 5 budynkach własnych i 29 mieszkań w 24 

wspólnotach mieszkaniowych. Gmina Byczyna łącznie posiada w zasobie ogółem 135 lokali 

mieszkalnych i socjalnych (teren wiejski i miejski), w tym: 98 mieszkań znajdujących się w budynkach 

stanowiących własność gminy Byczyna i 37 mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

W 2018 r. wykonywano jedynie bieżące naprawy w miarę posiadanych środków finansowych  

i wymagań remontowych na poszczególnych budynkach m. in. wykonano remont lokali mieszkalnych 

w Byczynie przy ul. Długiej 24/3 i ul. Kościelnej 2B/9, wymieniono kocioł c.o. do ogrzewania lokali 

komunalnych w Roszkowicach 35 i w Byczynie przy ul. Stawowej 10/1, wymieniono stolarkę okienną  

w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych m.in.w Sierosławicach 2 i w Byczynie przy ul. Kościelnej 1/3 

oraz Kościelnej 2B/9.  Budynki wspólnot mieszkaniowych remontowane są na podstawie 

podejmowanych przez wspólnoty uchwał. Gmina uczestniczy w nich ponosząc koszty według udziałów 

w poszczególnych nieruchomościach. 

Gmina posiada 1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do rejestru zabytków), 1 budynek 

mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przeznaczony pod działalność spółdzielni socjalnych  

w Proślicach nabyte od ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu oraz 1 budynek mieszkalny 

drewniany (wpisany do gminnej ewidencji zabytków) wraz z zabudowaniami gospodarczymi  
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w Roszkowicach.  Budynki te wymagają kapitalnych remontów, dlatego też na chwilę obecną nie są 

zasiedlone.  

Oprócz lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Byczyna posiada budynki gospodarcze,  

w których znajdują się komórki lokatorskie, garaże i inne lokale użytkowe. Wynajmowane 

pomieszczenia przedstawia poniższa tabela: 

Wykaz wynajmowanych pomieszczeń 

Wykaz wynajmowanych pomieszczeń 

Garaże Lokale użytkowe 

Lp. Miejscowość ilość Lp. Miejscowość ilość 

1. Polanowice 12 1. Byczyna, ul. Moniuszki 3 

2. Miechowa 16 2. Byczyna, ul. Paruszowicka 2 1 

3. Byczyna 9 3. Byczyna, ul. Rynek 1 4 

4. Miechowa 1 4. Byczyna ul. Rynek 2 1 

RAZEM: 38 RAZEM: 9 

 

Oprócz ww. lokali Gmina wynajmuje również pomieszczenia na cele kotłowni  

oraz na cele komórek lokatorskich.  Do obiektów użytkowych zaliczamy także: 

• komórki w Byczynie przy ul. Długiej, Rynek i Kluczborskiej; 

• 2 budynki gospodarcze we wsi Sierosławice; 

• 1 budynek stodoły w Sierosławicach; 

• 1 budynek stodoły w Roszkowicach (tzw. „piekło”); 

• obiekty garażowe i budynki gospodarcze we wsiach: Polanowice, Miechowa, Biskupice, 

Kochłowice i Proślice. 

 

III.1.4. Obiekty użyteczności publicznej 
 

Zarządzeniem Nr Or-I-0151/29/05 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2005 roku 

w sprawie przekazania składników mienia komunalnego w zarząd sołectwom część mienia 

komunalnego została przekazana jednostkom pomocniczym Gminy. Do składników tych można m.in. 

zaliczyć obiekty użyteczności publicznej takie jak: świetlice, place zabaw i boiska sportowe  

w następujących miejscowościach: Borek, Ciecierzyn, Dobiercice, Gołkowice, Gosław, Jakubowice, 

Jaśkowice, Janówka, Miechowa, Nasale, Paruszowice, Pogorzałka, Polanowice, Proślice, Pszczonki, 

Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice.  

Do obiektów użyteczności publicznej należą także: 

• szalet miejski w Byczynie, 

• kaplica cmentarna w Byczynie, 

• basen kąpielowy w pobliżu parku przy ul. Częstochowskiej, 

• stadion im. Kazimierza Górskiego wraz z trybunami i amfiteatrem, 

• budynek Ośrodka Kultury położony w Byczynie przy ul. Borkowskiej, 
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• „Gród Rycerski” we wsi Biskupice nad zalewem Biskupice - Brzózki (oddany w użyczenie 

Spółdzielni Socjalnej „GRÓD”). 

Ponadto Ośrodek Kultury jest administratorem wielofunkcyjnego boiska „Orlik” oraz sztucznego 

lodowiska, skateparku i kortu tenisowego zlokalizowanych w Byczynie przy „Starym parku”. 

 

III.2. Zmiany w stanie mienia komunalnego 

 
Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2018 r. z zakresu posiadanych nieruchomości wystąpiły 

w związku z: 

• nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości, 

• sprzedażą gruntów mienia komunalnego, 

• sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie  

• sprzedażą działek niezabudowanych w drodze przetargowej, 

• wydzierżawianiem, wynajmowaniem i użytkowaniem nieruchomości, 

• wygaśnięciem dzierżawy, najmu lub użyczenia, 

• oddaniem w bezpłatne użytkowanie. 

III.2.1. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 
 

W 2018 r. z mocy prawa Gmina Byczyna nabyła nieodpłatnie 5 nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Skarbu Państwa, powiększając tym samym powierzchnię mienia gminnego 

0,2820 ha.  

Zestawienie decyzji Wojewody Opolskiego 

ZESTAWIENIE DECYZJI WOJEWODY OPOLSKIEGO 

Lp. Oznaczenie decyzji Miejscowość A.M. Działka nr Pow. [ha] 
Rodzaj 

użytku 

1. 
IN.II.7532.1.5.2018.EG 

30 stycznia 2018 r. 
JAKUBOWICE 1 40/10 0,0211 Bp 

2. 
IN.II.7532.1.51.2018.JG 

26 września 2018 r. 
NASALE 6 117/2 0,1312 Br R IV a  

3. 
IN.II.7532.1.128.2018.AD 

29 listopada 2018 r. 
BYCZYNA 3 126 0,0595 Br Ł IV 

4. 
IN.II.7532.122.2018.AD 

29 listopada 2018 r. 
BYCZYNA 4 248 0,0044 B 

5. 
IN.II.7532.1.129.2018.AD 

30 listopada 2018 r. 
SARNÓW 2 76/4 0,0658 R III b 

 

Ponadto w wyniku postępowania spadkowego Gmina Byczyna nabyła na mocy postanowienia  

INs 301/17 Sądu Rejonowego w Kluczborku, I Wydziału Cywilnego z dnia 13 czerwca 2018 roku 
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nieruchomość zabudowaną oznaczoną, jako działka nr 198/1 a.m. 1 o powierzchni 0,2025 ha położoną 

w miejscowości Roszkowice. 

 

III.2.2. Zakup nieruchomości  
 

Gmina Byczyna dokonała w formie aktu notarialnego nr Rep. A nr 2937/2018 z dnia 15 marca 2018 

r. zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej, jako działka nr 53/5 a.m. 3 o powierzchni 

0,1829 ha, położonej Paruszowicach za kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na bazę jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Paruszowicach. 

III.2.3. Oddanie gruntów w użytkowanie 
 

W 2018 r. Gmina Byczyna, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2176), na mocy decyzji 

Burmistrza Byczyny nr OŚ.6845.194.2017.MK z dnia 30 marca 2018 r. przekazała nieodpłatne  

w użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie 

wydzieloną nieruchomość gruntową oznaczoną, jako działka nr 331/1 a.m. 6 o powierzchni 0,9192 ha, 

położoną w Byczynie przy ul. Częstochowskiej. Niniejsza działka jest zajmowana przez Rodzinny Ogród 

Działkowy im. Hetmana Zamojskiego. 

 

III.2.4. Umowy sprzedaży 
 

W okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Gmina Byczyna zbyła: 

• lokal mieszkalny nr 5 przy ul. 3 Maja 19 w Byczynie wraz z udziałem 137/1000 części  

w gruncie (działka nr 472 a.m. 7) - w formie przetargu ustnego nieograniczonego, uzyskując 

kwotę 19.100,00 zł (VAT zw.);  

• nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 919/11 a.m. 12 o pow. 0,1211 ha, 

położoną w Byczynie przy ul. Cegielnianej - w formie przetargu ustnego nieograniczonego, 

uzyskując kwotę 10.070,00 zł (+23% VAT); 

• nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 812/5 a.m. 10 o powierzchni 0,0219 

ha położoną w Byczynie w obrębie ul. Krasińskiego (droga polna) - w formie bezprzetargowej, 

uzyskując kwotę 6.519,00 zł (+23%VAT);  

• nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 723/39 a.m. 8 o powierzchni 0,0772 

ha, położonej w Byczynie w obrębie ul. Dworcowej - w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego, uzyskując kwotę 33.200,00 zł (+23%VAT); 

• nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 723/40 a.m. 8 o powierzchni 0,0826 

ha, położoną w Byczynie w obrębie ul. Dworcowej - w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego, uzyskując kwotę 39.800,00 zł (+23%VAT) 

• nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 723/38 a.m. 8 o powierzchni 0,0755 

ha, położoną w Byczynie w obrębie ul. Dworcowej - w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego, uzyskując kwotę 28.800,00 zł (+23%VAT); 

• nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 274/9 a.m. 5 o powierzchni 0,0566 

ha, położną w Byczynie w obrębie ul. Borkowskiej - w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego, uzyskując kwotę 33.864,00 zł (+23%VAT); 
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• lokal mieszkalny nr 6 w Byczynie przy ul. Długiej 5 wraz z udziałem 212/1000 w gruncie (działka 

nr 465/8 a.m. 7) - w formie przetargu ustnego nieograniczonego, uzyskując kwotę 29.300,00 

zł (VAT zw.); 

• lokal mieszkalny nr 4 w Byczynie przy ul. Długiej 5 wraz z udziałem 273/1000 części w gruncie 

(działka nr 465/8) - w formie przetargu ustnego nieograniczonego, uzyskując kwotę 26.100,00 

zł (VAT zw.); 

• lokal użytkowy nr 6 w Byczynie przy ul. Okrężnej 27A wraz z udziałem 108/1000 (działka nr 

411/2 a.m. 7) - w formie II rokowań (po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych) 

uzyskując kwotę 68.000,00 zł (VAT zw.) płatne w ratach I – 25.000,00 zł przed podpisaniem 

aktu notarialnego, II rata – 22.000,00 zł do dnia 31.01.2019 r. i III rata – 21.000,00 zł do dnia 

30.06.2019 r.; 

• lokal mieszkalny nr 5 w Byczynie przy ul. Długiej 5 wraz z udziałem 27/1000 

w gruncie (działka nr 465/8 a.m. 7) - w formie przetargu ustnego nieograniczonego, uzyskując 

kwotę 9.600,00 zł (VAT zw.);      

• nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działki nr 185/3 i nr 186/6 o łącznej 

powierzchni 0,0807 ha, położoną w Ciecierzynie - w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego, uzyskując kwotę 17.800,00 zł (+23%VAT);  

• nieruchomość niezabudowaną oznaczoną, jako działka nr 274/11 a.m. 5 o powierzchni 0,0597 

ha, położoną w Byczynie w obrębie ul. Borkowskiej - w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego, uzyskując kwotę 35.086,00 zł (+23%VAT).  

 Łącznie w 2018 r. Gmina Byczyna ze sprzedaży nieruchomości i lokali uzyskała kwotę 314.239,00 

zł netto.  

Pomimo ogłoszenia przetargów i rokowań na zbycie nie udało się w 2018r. sprzedać: 

• nieruchomości tzw. inkubatora przedsiębiorczości w Polanowicach, którego cena wywoławcza 

wynosiła 3 835 140 zł z VAT. 

• nieruchomości niezabudowanej w Ciecierzynie dz. nr 185/2 i 186/5, której cena wywoławcza 

opiewała na kwotę 18 900 zł (+23% VAT), 

• nieruchomości niezabudowanych przy ul. Borkowskiej dz. nr 274/4 cena wywoławcza  

34 141 zł (+23% VAT), dz. nr 274/5 cena wywoławcza 34 487 zł (+23% VAT), dz. nr 274/10 cena 

wywoławcza wynosiła 34 792 zł (+23%VAT), 

• nieruchomości zabudowanej w Roszkowicach, z ceną wywoławczą w kwocie 93 000 zł, 

• lokalu mieszkalnego w Nasalach 58/8, którego cena wywoławcza wynosiła 83 000 zł (VAT zw.). 

Ostateczne odstąpiono od sprzedaży i lokal ten został wynajęty. 

Dodatkowo na przełomie roku 2018/2019 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 

w Opolu zażądał zwrotu około 500.000 zł za zagospodarowany niezgodnie z przeznaczeniem teren  

w Polanowicach.  Niniejsza sprawa stanowi kolejne obciążenie dla budżetu gminy i w roku 2019 musi 

zostać sfinalizowana.  

III.3. Dochody gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami 
 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Byczyna uzyskała w zakresie gospodarki nieruchomościami 

dochody w wysokości 1.017.832,82 złotych. Na ww. dochody wpłynęły przede wszystkim opłaty  

z tytułu czynszów mieszkaniowych i najmu lokali użytkowych, ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, 
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ze sprzedaży lokali oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Plan i wykonanie dochodów  

w zakresie gospodarki nieruchomościami od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zestawiono  

w poniższej tabeli: 

Dochody w zakresie gospodarki nieruchomościami w 2018 roku 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie planu Różnica 

1. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 23.000,00 zł 27.789,10 zł + 4.789,10 zł 

2. 

Opłaty z tytułu czynszów 

mieszkaniowych i najmu lokali 

użytkowych 

600.000,00 zł 600.887,28 zł + 887,28 zł 

3. 

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego 

oraz przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego  

w prawo własności 

53.000,00 zł 54.094,27 zł +1.094,27  zł 

4. Sprzedaż lokali i gruntów 3.758.000,00 zł 315.875,88 zł - 3.442.124,12 zł 

6. Opłata adiacencka i planistyczna 350,00 zł 19.186,29 zł +18.836,29 zł 

RAZEM: 4.434.350,00 zł 1.017.832,82 zł - 3.416.517,18 zł 

 

Nieuzyskanie w roku 2018 zakładanych dochodów z tytułu sprzedaży lokali i gruntów zostało 

wytknięte przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Błędy w realizacji inwestycji związanej  

z budową Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w tym m.in. wypłacenie środków za 

niedokończoną inwestycję, bardzo niekorzystnie wpłynęły na budżet gminy Byczyna. W konsekwencji, 

jeżeli nie uda się sprzedać tych nieruchomości w roku 2019, odbije się to negatywnie na wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Byczyna i może doprowadzić do wdrażania planu ostrożnościowego.     
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IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

Realizacja gminnych programów i polityk wynika z przepisów prawa. Dzięki temu, że są one 

opracowywane i wykonywane, pozwalają na ewaluację i ocenę ich skuteczności, racjonalności oraz 

przydatności. W niniejszym rozdziale zawarto opis czternastu dokumentów strategicznych, które 

zostały w roku 2018 wdrożone i w różnym stopniu zrealizowane przez Gminę Byczyna.   

IV.1. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015 -2020 
 

Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 zakłada realizację czterech celów 

strategicznych, a każdy cel strategiczny uszczegółowiony został celami operacyjnymi. Są nimi:  

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka oparta na kapitale intelektualnym oraz aktywności  

i przedsiębiorczości mieszkańców gminy 

 Cele operacyjne:   

a. Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców;  

b. Efektywny system edukacji, wspierający rozwój kapitału intelektualnego i zatrudnienia;  

c. Budowa infrastruktury gospodarczej;  

d. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy i minimalizowanie negatywnych skutków 

bezrobocia;  

e. Wysoka wewnętrzna i zewnętrzna dostępność komunikacyjna.  

Cel strategiczny 2. Silna kultura i tożsamość lokalna oraz efektywne wykorzystanie potencjałów dla 

zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy oraz popytu na turystykę 

Cele operacyjne:  

a. Ochrona przestrzeni kulturowej i tożsamości lokalnej;  

b. Wsparcie dla rozwoju turystyki i skuteczny system promocji turystycznej.  

 

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

lokalnych  

 Cele operacyjne: 
 

a. Rozwijanie systemów infrastruktury technicznej;  

b. Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej skierowanej do różnych grup 

odbiorców;  

c. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy w wymiarze publicznym, zdrowotnym 

i społecznym;  

d. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju gminy.  

Cel strategiczny 4. Sprawny, efektywny i partnerski system zarządzania publicznego 

 Cele operacyjne: 

a. Sprawny system zarządzania i administracji oraz skuteczna promocja;  

b. Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitału społecznego;  

c. Rozwój współpracy terytorialnej.   
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W roku 2018 podjęte przez Burmistrza Byczyny działania zakładały realizację założeń 

strategicznych i operacyjnych. Niektóre z nich zostały zrealizowane z sukcesem, a inne obarczone były 

porażką. Niniejsze opracowanie w poszczególnych rozdziałach zawiera opis różnych zadań 

realizowanych przez samorząd gminny. Tam też przedstawiono efekt ich realizacji. 

IV.2. Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Byczyna 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna jest dokumentem strategicznym mającym 

na celu przedstawienie planowanych działań Gminy zmierzających do redukcji zużycia energii,  

co przełoży się bezpośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Równocześnie opracowany 

dokument został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi dla tych dokumentów przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz poradnikiem „Jak opracować plan 

działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”. 

W ramach planu zostały zidentyfikowane obszary problematyczne i wskazano działania mające 

na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. Przeanalizowano  w tym celu uwarunkowania do 

realizacji zaplanowanych działań oraz możliwości redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych 

w każdym ze zdiagnozowanych obszarów. Przedstawiono listę zadań wraz z ich kosztami, czasem 

realizacji i określeniem jednostek realizujących poszczególne zadania. Wskazano możliwe źródła 

finansowania poszczególnych działań, uwzględniając wszelkie dostępne środki zewnętrzne jak i środki 

własne Gminy oraz podmiotów zaangażowanych w realizację zadań. 

 Zinwentaryzowano źródła emisji i scharakteryzowano poszczególne sektory pod względem ich 

energochłonności oraz wielkości emisji dwutlenku węgla.  

W ramach realizacji zadań wynikających z PGN-u w roku 2018 r. w ramach dotacji celowej 

udzielonej mieszkańcom wymieniono 17 kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła, m.in. 

ogrzewanie gazowe, ogrzewanie na pelet, ogrzewanie na ekogroszek- piece klasy 5. 

W ramach zadań średnio i krótkoterminowych planowanych do realizacji w powyższym planie 

wykonano również przebudowę drogi w Jaśkowicach, Nasalach (w kierunku Pszczonek) oraz budowę 

ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice oraz budowę ścieżki rowerowej 

Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna. Utwardzono również drogę wewnętrzną w Kochłowicach 

(do pałacu). Wymieniono także wiaty przystankowe w miejscowości Kochłowice i Biskupice. 

Szczegółowy opis niniejszych przedsięwzięć został zawarty w rozdziale II. 

 

IV.3. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017-2020 
 

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania 

środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według 

priorytetów. Dokument  zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie, 

przedstawia propozycje oraz opis zadań, które są niezbędne do kompleksowego rozwiązania 

problemów związanych z ochroną środowiska. Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do 

uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów                     

oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska. 

W ramach założeń POŚ Gmina Byczyna realizowała w roku 2018 swoje zadania  w zakresie: 
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• poprawy efektywności energetycznej (m.in. wymiana źródeł ciepła),   

• monitoringu jakości powietrza (m.in. kontrole dot. spalania odpadów), 

• rozwoju źródeł energii (m.in. modernizacja oświetlenia ulicznego), 

• ochrona środowiska przed hałasem (m.in. przebudowa dróg i ścieżek rowerowych), 

• gospodarki wodno-ściekowej (m.in. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków), 

• ochrony gleb i monitoring (m.in. monitoring składowiska odpadów w Gołkowicach), 

• gospodarki odpadami niebezpiecznymi (m.in. usuwanie azbestu), 

• zwiększania lesistości i poprawy zdrowotności drzewostanów (m.in. zabiegi pielęgnacyjne 

drzew i nasadzenia). 

W roku 2018 Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Byczyna- w roku 2018”.  Całkowity koszt zadania wyniósł  

35.410,93 zł, z czego dofinansowanie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosło 30.099,29 zł, a wkład własny Gminy Byczyna 

5.311,64 zł. 

W ramach zadania unieszkodliwionych zostało 76,67 Mg wyrobów zawierających azbest z 22 

nieruchomości w 13 miejscowościach (Byczyna, Janówka, Nasale, Gołkowice, Proślice, Kochłowice, 

Gosław, Ciecierzyn, Paruszowice, Jaśkowice, Sarnów, Polanowice, Miechowa). 

W zakresie dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej, w ramach wydatków bieżących 

wykonywano serwisowanie 54 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozpoczęto remont 

oczyszczalni ścieków w Polanowicach. W ramach realizacji II etapu budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kostów, Janówka, Ciecierzyn, Miechowa, Jakubowice  

i Byczyna wybudowano łącznie 113 sztuk dodatkowych oczyszczalni. Szerszy opis niniejszego 

przedsięwzięcia zamieszczono w rozdziale II. 

W zakresie ochrony przyrody w roku 2018, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy  

o ochronie przyrody dla osób fizycznych nie są wydawane pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 

jeżeli ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2018 r. wydano 14 

zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów dla osób prawnych. Gmina Byczyna natomiast uzyskała 11 

zezwoleń od Starosty Kluczborskiego oraz 1 zezwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

na usunięcie drzew. W zamian za usuwane drzewa Gmina Byczyna dokonała nasadzeń, zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w zezwoleniach. 

Jednym z zagrożeń związanych z ochroną środowiska było zlokalizowane w granicy miasta 

Byczyna wyrobisko poeksploatacyjne złoża kruszywa naturalnego, na którym został ustalony Decyzją 

Starosty Kluczborskiego rolny kierunek rekultywacji. W związku z powyższym właściciel wyrobiska 

(Spółka z o.o. z Katowic) uzyskał zezwolenie Marszałka Województwa Opolskiego na przetwarzanie 

odpadów polegające na rekultywacji terenu wyrobiska. Zgodnie z uzyskaną decyzją odzysk odpadów 

miał polegać na wypełnieniu wyrobiska odpadami wykazanymi w Decyzji Marszałka. 

W roku ubiegłym na wyrobisku wysypywane były bezpośrednio do wyrobiska, m.in. popioły 

lotne, części samochodowe, plastiki, opakowania po lekach, materiały nasączone 

niezidentyfikowanymi substancjami chemicznymi, odpady z gumy, opony, metale, folie, 

niezidentyfikowane substancje lotne (różnokolorowe pyły), tj. odpady niewymienione w zezwoleniu. 
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Niejednokrotnie Burmistrz Byczyny zwracał się zarówno do Marszałka Województwa, 

jak i Starosty Kluczborskiego o podjęcie działań w zakresie prowadzonej działalności na wyrobisku, 

zgodnie z udzielonymi zezwoleniami oraz cofnięcie zezwolenia wydanego przez Marszałka. Powyższe 

zezwolenia nie zostały cofnięte, a odpady nadal były przywożone na teren wyrobiska. W roku 2018 

prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową i policję postępowanie. Obecnie jest ono 

kontynuowane. 

IV.4. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 
 

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadaniem własnym gminy jest 

realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym realizacja zadań 

dotyczących opracowania i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Byczyna na 

lata 2016-2018. System pomocy dziecku i rodzinie w ramach ww. programu realizowany jest przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie. Do tego celu w ww. jednostce zatrudniony jest jeden asystent 

rodziny. Jego zadaniem jest wsparcie rodziny wymagającej pomocy w taki sposób, by w przyszłości 

potrafiła ona samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania 

dzieci.   

W roku 2018 łącznie z pomocy w formie asystenta skorzystało 10 rodzin, w tym 26 dzieci w nich 

przebywających.  W ramach realizacji zadania związanego ze wspieraniem rodziny, Ośrodek Pomocy 

Społecznej poniósł koszty związane ze współfinansowaniem pobytu 26 dzieci w systemie pieczy 

zastępczej (5 dzieci przebywa w palcówce opiekuńczo- wychowawczej, 21 dzieci przebywa w rodzinach 

zastępczych). W ubiegłym roku na ten cel łącznie wydatkowano 124.690,40 zł  (placówki opiekuńczo 

wychowawcze - 58.972,11 zł, rodziny zastępcze- 65.718,29 zł.). 
 

IV.5. Realizacja Rocznego Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami 

pozarządowymi  
 

Głównym celem programu założonego na 2018 rok było budowanie partnerstwa między 

samorządem, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które miały służyć diagnozowaniu 

i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Byczyna. W programie zostały określone priorytetowe 

zadania obejmujące działania z zakresu:  

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  

• ochrony i promocji zdrowia,  

• turystyki i krajoznawstwa.  

Wsparcie odbywało się za pomocą udzielanych dotacji na realizację zadań publicznych w ramach 

otwartego konkursu ofert, który ogłoszony został w dniu 3 stycznia 2018 r. w tych trzech priorytetowych 

obszarach. Komisja po dokonaniu oceny merytorycznej rozdysponowała środki publiczne  

w poszczególnych rodzajach zadań, przyznając dofinansowanie dla 7 wniosków na łączną kwotę 

25.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje: 

• Obszar „Turystyka i krajoznawstwo” – wydatkowano 10.000,00 zł 

Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Rycerz” na zadanie publiczne dotyczące organizacji   

„VIII Zlotu Międzynarodowego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i 430 rocznicy Bitwy pod 

Byczyną”. Dotacja z budżetu gminy wyniosła 7.000,00 zł. 

Opolskie Bractwo Rycerskie na zadanie publiczne pn. „Rzemiosło w czasach dawnych – 

międzynarodowe warsztaty rzemiosła”. Dotacja w kwocie 3.000,00 zł 
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• Obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”- wydatkowano 

10.000,00 zł 

Stowarzyszenie Creativo na zadanie publiczne o nazwie: „Creativo kreatywnie”. Dotacja  

z budżetu gminy wyniosła 2.000,00 zł.  

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie na zadanie publiczne pn. „Wspólna pasja-

wspólny cel”. Dotacja z budżetu gminy wyniosła 5.000,00 zł. 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy -zadanie publiczne pn. „Sport sposobem na agresję  

i nudę” wsparto dotacją z budżetu gminy w kwocie 3.000,00 zł. 

• Obszar „Ochrona i promocja zdrowia” – wydatkowano 5.000,00 zł 

Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" na zadanie pn. "Szkolenia zespołu 

medycznego oraz wolontariuszy jako możliwość utrzymania wysokiego standardu opieki paliatywnej 

nad pacjentami Gminy Byczyna". Dotacja z budżetu gminy przeznaczona na uczestnictwo w szkoleniach 

wyniosła 2.500,00 zł. 

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej 

na zadanie pn. „W grupie siła III” dotowano z budżetu gminy kwotą 2.500,00 zł. 

 

IV.6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna oraz Gminnego program 

przeciwdziałaniu narkomanii dla gminy Byczyna na 2018r. 
 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej należy do zadań własnych gminy. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Niniejszy Program 

został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w Byczynie 21 grudnia 2017 r. Zaproponowane w nim zadania 

były merytorycznie spójne z celami operacyjnymi dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, określonymi w Narodowym Programie Zdrowia. 

Realizacja Programu oparta była na następujących działaniach: 

• Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i osób zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnieniem, 

• Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej opiekuńczo – 

wychowawczej w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 

• Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.  

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Problemów Społecznych  na rok 2018r. założono w budżecie 124.000,00 zł, a zrealizowano go  

w 86,5%, wydatkując 107.202,31 zł. Natomiast na Gminny program przeciwdziałaniu narkomanii dla 

gminy Byczyna na 2018r. przeznaczono 10.000,00 zł i wydatkowano je w kwocie 7.253,28 zł.  
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IV.7. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2018 
 

Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Byczyna realizowany w roku 2018 dotyczył bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, 

kotów i zwierząt gospodarskich oraz kotów wolno żyjących, przebywających w granicach 

administracyjnych gminy Byczyna. Jego celem było zapobieganie bezdomności zwierząt oraz 

zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Byczyna poprzez:  

• zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Byczyna miejsca w schronisku dla 

zwierząt, 

•  obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,  

• sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,  

• poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Byczyna,  

• odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Byczyna,  

• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  

z terenu gminy Byczyna,  

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie 

gminy Byczyna, z udziałem zwierząt bezdomnych,  

• edukację społeczeństwa, szczególnie w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 

psów i kotów oraz zasad humanitarnego traktowania zwierząt,  

• usypianie ślepych miotów. 

W roku 2018 łącznie na realizację programu wydatkowano 27.272,24 zł. 

 

IV.8. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Byczyna 

 na lata 2017 – 2020.  
 

Działania gminy Byczyna w roku 2018 skupiły się głównie na dokończeniu opracowania 

dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych ujętych w opracowanym Lokalnym Programie 

Rewitalizacji miasta i gminy Byczyna na lata 2017 – 2020 oraz aplikacji o środki w zakresie realizacji 

tych zadań. W przyjętym programie założono priorytetowe zadania do realizacji : 

• renowację zabytkowego obwarowania miasta Byczyna, 

• remont kaplicy pw. św. Jadwigi wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza komunalnego  

w Byczynie, 

• remont elewacji Ratusza wraz z utworzeniem izby tradycji, 

• rewitalizację kompleksu parkowo rekreacyjnego w nowym parku w Byczynie, 

• wymianę dachów i renowację elewacji w budynkach obszaru rewitalizacji, 

• przebudowę stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie. 
 

W 2018 r. dla realizacji tych zadań pozyskano środki na remont kaplicy pw. św. Jadwigi w Byczynie 

(beneficjent Gmina Byczyna) oraz na budowę budynku wielofunkcyjnego w nowym parku w Byczynie 

w ramach działań służących ochronie bioróżnorodności (beneficjent Spółka „Rycerska Byczyna”). Opisy 

niniejszych przedsięwzięć zostały zamieszczone w rozdziale drugim.  
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IV.9. Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
 

W roku 2018 nie dokonano jakichkolwiek zmian w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

 

IV.10. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
 

W 2018 r. dokonano 3 opracowań związanych z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Byczyna. Niniejsze opracowania dotyczyły:  

• Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z opracowaniem 

ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i inwentaryzacją dla miejscowości 

Jaśkowice obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, 

Byczyna, Borek, Roszkowice, 

• Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z opracowaniem 

ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i inwentaryzacją dla miejscowości 

Roszkowice obejmującego obszar w obrębach: Borek, Roszkowice, Wojsławice, 

Nasale,Gosław, Paruszowice, 

• Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w obrębach: 

Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice. 

IV. 11. Realizacja Programu „Gmina Byczyna dla Rodziny i Seniora” na lata 2018 – 2020 
 

Program „Gmina Byczyna dla Rodziny i Seniora” na lata 2018-2020 uchwalony został na Sesji Rady 

Miejskiej w Byczynie w dniu 28 marca 2018 r. Obejmuje on zadania wykraczające poza obligatoryjną 

działalność samorządu – tworząc pakiet działań prorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem ulg, 

zniżek, promocji oraz ofert przygotowanych przez firmy prywatne skierowanych do byczyńskich rodzin 

i seniorów. Jednym z działań niniejszego programu jest wprowadzenie  „Byczyńskiej Karty Rodziny  

i Seniora”. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci, zarówno 

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego 

korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. 

Karta zapewnia niższe ceny przy zakupie żywności i kosmetyków, odzieży i obuwia oraz paliwa. Obniża 

także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy 

pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. 

W roku 2018 z tego uprawnienia skorzystało 20 osób. Na ten cel zaplanowano 10.271,60 zł,  

a wykorzystano 172, 55 zł. 

 

IV.12. Realizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „ HYDROKOM” w Kluczborku na lata 

2018 – 2021 dla Gminy Byczyna 
 

Podstawą realizacji zadań inwestycyjnych wykonywanych przez Wodociągi i Kanalizacja 

HYDROKOM sp. z o.o jest obowiązujący „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „HYDROKOM” w Kluczborku na lata 
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2018 – 2021 dla Gminy Byczyna”. W ramach tego planu ww. spółka w roku 2018 wykonała następujące 

inwestycje: 

• budowę  sieci wodociągowej - ul. Spokojna w Byczynie  - koszt 32.027,96 zł, 

• rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i przyłączy (ul. Spokojna)  - koszt 21.422,50 zł, 

• wykonanie studni dla ujęcia wód podziemnych w Dobiercicach – obudowa studni nr B – 

koszt  37.378,64 zł, 

• budowę sieci wodociągowej - ul. Słoneczna w Byczynie – koszt 52.033,80 zł. 

 Ponadto dokonano serwisowania i wymiany  hydrantów przeciwpożarowych  - sprawdzono 97 sztuk 

hydrantów, wymieniono 12 szt. – łączny koszt wyniósł 39.571,71 zł. 

  

  Poza realizacją zadań ujętych w planie problemem Gminy pozostaje gospodarka 

ściekowa, gdyż spółka HYDROKOM zarządza mieniem własnym wniesionym aportem do majątku 

spółki (po byłym ZGK w Byczynie, w całości związanym z ujmowaniem i dostarczaniem 

wody) oraz majątkiem w części dzierżawionym, pozostającym w ewidencji środków trwałych Gminy. 

Co do zasady, majątek obejmujący gospodarkę ściekową  pozostaje w całości własnością Gminy, należą 

do niego m.in. : 

• miejska oczyszczalnia ścieków w Byczynie, 

• sieci kanalizacyjne, przyłącza w Byczynie, 

• sieć kanalizacji burzowej w Byczynie, 

• sieć kanalizacyjna, przepompownie,  przyłącza w Roszkowicach, 

• oczyszczalnie w Jakubowicach, Polanowicach i Biskupicach,   

• przydomowe oczyszczalnie ścieków (168 sztuk) 

 Biorąc pod uwagę powyższe, podstawową kwestią pozostaje sprawa zapewnienia finansowania  

i nadzoru nad posiadanym majątkiem. 
 

IV. 13 Realizacja Powiatowego Programu szczepień przeciw meningokokom typu C  
 

Program ten był realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku oraz 

pozostałymi gminami z terenów naszego powiatu. Głównym celem realizacji programu jest ochrona 

dzieci 6 – letnich przed zapaleniem opon mózgowo – rdzeniowych oraz zachorowaniem na sepsę. 

Program w 80% finansowany jest przez gminę Byczyna, a w 20% przez Starostwo Powiatowe  

w Kluczborku. W roku 2018 na ww. szczepienia przekazano Powiatowi Kluczborskiemu dotację  

w wysokości 9.000 zł. Ze szczepionek skorzystało 55 dzieci sześcioletnich z naszej gminy, co stanowi  

73 % ogółu wszystkich uprawnionych do zaszczepienia dzieci z terenu gminy Byczyna.  

IV.14. Realizacja Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-

2020”  
 

Pomoc ta dotyczyła zapewnienia posiłków uczniom w szkołach i przedszkolach z terenu naszej 

gminy. Liczba dzieci objętych programem na podstawie ustawy o pomocy społecznej, korzystających  

z jednego gorącego posiłku, w okresie dni nauki w szkole wynosiła 273 dzieci. Sfinansowano posiłki na 

wartość 69.754,40 zł, a koszt jednego posiłku wynosił około 6,03 zł.  
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V. REALIZACJA PODEJMOWANYCH UCHWAŁ  
 

W roku 2018 zwołanych było 16 Sesji Rady Miejskiej w Byczynie. 11 z nich dotyczyło poprzedniej 

kadencji 2014-2018, a pozostałe, w ilości pięciu, odbyły się z udziałem obecnego składu radnych Rady 

Miejskiej w Byczynie. Łącznie podjęto 112 uchwał Rady Miejskiej w Byczynie (83 uchwały w poprzedniej 

i 29 w obecnej kadencji). Wobec dwóch uchwał wszczęto z urzędu postępowanie nadzorcze. Były to 

następujące uchwały: 

• Uchwała Nr LV/417/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna 

 

Przyczyną wszczęcia niniejszego postępowania było przekroczenie delegacji ustawowej z art. 12 ust. 3 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

• Uchwała Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia 

gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 

2019-2023 

Przyczyną wszczęcia niniejszego postępowania jest naruszenie przepisów art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 
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VI. REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ GMINY 
 

W tym rozdziale przedstawiono inne, istotne zadania gminne, których realizacja miała miejsce 

w roku 2018. Wśród nich znalazły się strategiczne obszary, m.in. oświata, pomoc społeczna, kultura, 

gospodarka odpadami komunalnymi. W tym rozdziale także zamieszczono informacje na temat 

realizacji budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego. 

VI.1. Oświata 
 

W 2018 roku Gmina Byczyna prowadziła następujące szkoły i przedszkola: 

• Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie ze szkołami: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Jana Zamojskiego w Byczynie, Publiczne Gimnazjum w Byczynie, Technikum 

Agrobiznesu i Technikum Handlowe, Branżowa Szkoła I Stopnia.  

• Publiczne Szkoły Podstawowe w Biskupicach i Roszkowicach  

• Publiczną Szkołę Podstawową dla dorosłych w Polanowicach  

• Publiczne Przedszkole w Byczynie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Nasalach i Dobiercicach. 

Ponadto na terenie gminy w 2018 roku funkcjonowały: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostowie 

oraz Publiczne Gimnazjum w Kostowie prowadzone przez Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 

,,TARCZA”, a także Niepubliczne Przedszkole ,,Mysia Wieża w Byczynie”  prowadzone przez  

Spółdzielnię Socjalną „Perunica”.  

W poniższych tabelach przedstawiono naistotniejsze dane dotyczące kosztów funkcjonowania ww. 

placówek jak i ich dochodów, a także tych składowych, które mają wpływ na poszczególne wielkości 

finansowe.   

          

Wykaz placówek oświatowych oraz informacje o wysokości budżetu oraz wysokości subwencji  na  2018 rok 

Nazwa placówki Wysokość 

wydatków 

za 2018 rok 

Subwencja 

oświatowa 

za 2018 rok 

Dochody 

wykonane za 

2018 rok 

Różnica 2018  

(subwencja + dochody) - 

wydatki 

PP w Byczynie 2 262 487,03 608 143,90 248 654,66 - 1 405 688,47 

PSP w Biskupicach+ 

oddział przedszkolny 

1 366 215,56 880 901,56 38 260,50 - 447 053,50 

PSP  Roszkowicach+ 

oddział przedszkolny 

1 275 945,66 992 931,87 32 036,90 - 250 976,89 

ZSGLiZ w Byczynie 7 088 819,89 4 785 916,39 267 691,20 - 2 035 212,30 

PSP dla Dorosłych w 

Polanowicach 

243 883,33 324 921,87 0,00 + 81 038,54 

RAZEM 12 237 351,47 7 592 815,59 586 643,26 - 4 057 892,62 
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Wykaz placówek prowadzonych przez inne podmioty oraz informacje o wysokości subwencji i  przekazanej 

dotacji przez Gminę Byczyna w 2018 roku 

Nazwa placówki Przekazana dotacja 

na 2018 rok 

Wysokość subwencji 

na 2018 rok 

Różnica w roku 2018 

(subwencja - dotacja) 

PSP w Kostowie 905 983,23 775 831,39 - 130 151,84 

PG w Kostowie 208 978,26 163 851,09 - 45 127,17 

Oddział Przedszkolny 

w Kostowie 

125 042,11 33 696,89 - 91 345,22 

NP ,,Mysia Wieża w 

Byczynie” 

305 021,96 194 094,45 - 110 927,51 

RAZEM: 1 545 025,56 1 167 473,82 - 377 551,74 

 

 

    Zestawienie danych  szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Byczyna  (I-VI 2018 r.) 

Nazwa placówki Liczba 
uczniów/

dzieci 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Liczba 
godzin 

OP 

Liczba 
pracowników 

pedagogicznych 

Liczba 
pracowników 

obsługi i 
administracji 

PP w Byczynie 176 8 374 374 16  

(14,27 etatu) 

17  

(16,85 etatu) 

PSP w Biskupicach+ 

oddział przedszkolny 

86+24 7+1 298,26 105,26 20 

(12,32 etatu ) 

7  

(4,6 etatów) 

PSP  Roszkowicach+ 

oddział przedszkolny 

55+23 7+1 316,26 113,26 20  

(14,31 etatu) 

5  

(4,1 etaty ) 

ZSGLiZ w Byczynie PSP- 315 

G – 115 

T  - 66 

BS – 13 

15 

6 

4 

1 

1337,3 493,5 

w tym  

54 n. ind. 

71 

(67,49 etatów) 

29 

(27,8 etatów) 

PSP dla Dorosłych w 

Polanowicach 

PSP – 10 

Gim. – 35 

3 49 - 11  

(3,55 etatów) 

4 

(0,5 etatu) 

RAZEM  918 53 2374,82 1086,02 138  

(111,94 etatów) 

62 (53,35 

etatów) 
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Zestawienie danych  szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Byczyna  (IX-XII 2018 r.) 

Nazwa placówki Liczba 
uczniów/

dzieci 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
godzin 
ogółem 

Liczba 
godzin 

OP 

Liczba 
pracowników 

pedagogicznych 

Liczba 
pracowników 

obsługi i 
administracji 

PP w Byczynie 191 9 378 378 16  

(15,17 etatu) 

15 

 (14,85 etatu) 

PSP w Biskupicach+ 

oddział przedszkolny 

100 + 21 8 + 1 349 118 22  (14,45 

etatu) 

7 (4,75 etatu) 

PSP  Roszkowicach+ 

oddział przedszkolny 

58 + 17 7+1 299 148,51 24 (16,14 etatu) 5 (4 etatu) 

ZSGLiZ w Byczynie PSP– 358 

G – 67 

T – 57 

BS – 21 

KKZ - 29 

PSP – 17 

G – 3 

T – 4 

BS – 2 

KKZ - 1 

1396,72 548,5 69  

(65,39 etatu) 

30  

(29,25 etatu) 

PSP dla Dorosłych w 

Polanowicach 

PSP – 15 

G -19 

PSP- 1 

G -1 

42,25 16,50 9  

(2,96 etatu) 

3  

(0,5 etatu) 

 953 55 2464,97 1209,51 140  

(114,11 etatu ) 

60  

(53,35 etatu) 

 

Stypendia szkolne i naukowe 

Stypendium szkolne w roku 2018 zostało wypłacone w łącznej kwocie 131 410,00 zł. W okresie 

styczeń – czerwiec przyznano stypendia szkolne 68 uczniom. Wypłacone one zostały jednorazowo  

w łącznej kwocie 75 870,00 zł. Kwota otrzymana z budżetu państwa (80%) wyniosła 60 696,00 zł. 

Pozostałe (20%) stanowiły środki własne gminy i wyniosły one łącznie  15 174,00 zł. W okresie wrzesień 

– grudzień jednorazowo wypłacono stypendia 71 uczniom w łącznej kwocie 55 540,00 zł. Tym razem 

kwota otrzymana z budżetu państwa wyniosła 44 432,00 zł, a środki własne pokryte zostały z budżetu 

gminy w kwocie 11 108,00 zł. 

Burmistrz Byczyny w okresie styczeń – czerwiec 2018 r.  przyznał stypendium naukowe 10 uczniom 

w łącznej kwocie 6 000,00 zł, a w okresie wrzesień – grudzień 2018 r. stypendium naukowe wypłacono 

9 uczniom. Łączne koszty tego przedziału czasowego wyniosły 3 600,00 zł. Stypendium wynosiło  

100 zł/miesiąc dla każdej osoby.  

Żłobek 

W gminie znajduje się  Publiczny Żłobek zlokalizowany Byczynie, w którym funkcjonują 2 oddziały. 

Łącznie w żłobku opieką objętych było w 2018 r. 15 dzieci. Koszty z tym związane wyniosły 190.621,01 

zł. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 1zł/godz + koszty wyżywienia. Dodatkowo  

w roku 2018 Gmina Byczyna otrzymała dotację rządową w ramach programu „Maluch” w kwocie 

27.000,00 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie placówki.  
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VI.2. Kultura i sport 
 

Ośrodek Kultury w Byczynie w 2018 roku realizował zadania w dziedzinie wychowania, edukacji  

i upowszechniania kultury, czytelnictwa, sportu i rekreacji. W okresie sprawozdawczym uzyskał  

przychody na poziomie 1 178 686,79 zł, z tego 1 042 500 złotych stanowiła dotacja podmiotowa  

z budżetu gminy. Owa dotacja została podzielona na wsparcie działalności biblioteki w kwocie 

120.000,00 zł oraz na wsparcie działalności Ośrodka Kultury w łącznej kwocie 922.500,00 zł. W roku 

2018 z budżetu gminy udzielona została także dotacja celowa na zadanie pn. ”Naprawa systemu 

nawadniania płyty boiska oraz wymiana wiat dla zawodników rezerwowych” w kwocie 23.726,67 zł. 

Ponadto ze środków zewnętrznych w 2018 roku otrzymano środki z Biblioteki Narodowej 4.528 zł na 

zakup książek do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz 8.162 zł na 

dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  pn.: „Zajęcia dla 

lokalnej społeczności”.  

Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 63 424,16 zł. Były to, m.in. wpływy z basenu, siłowni, 

aerobiku, organizacji zabaw, występów, wynajmów pomieszczeń, usług reklamowych. Pozostałe 

przychody stanowiły kwotę 36 345,96 zł . 

VI.3. Pomoc społeczna 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie jest jednostką organizacyjną Gminy Byczyna utworzoną  

w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej.  Jego 

działalność ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W roku 

2018 OPS w Byczynie realizował wiele zadań wynikających z przepisów prawnych. Te najważniejsze 

dotyczyły następujących zadań: 

 

• Domy Pomocy Społecznej 

 

Zadanie realizowane było ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

pobytu w domach pomocy społecznej osób samotnych, wymagających całodobowej opieki z powodu 

wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym 

życiu. W okresie I-XII 2018 roku opłacono w łącznej kwocie 327.957,62 zł pobyt za 12 osób w dziesięciu 

różnych DPS-ach. 

 

• Zasiłki okresowe i celowe  

 

Zasiłki celowe wypłacone zostały w okresie I-XII-2018 roku dla 126 rodzin, w łącznej kwocie 

62.060,00 zł. Podstawą ich przyznania było zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności 

pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, drobnych remontów  

i napraw w mieszkaniu. Wypłacono specjalny zasiłek celowy dla 1 osoby - na pokrycie wydatków 

związanych z zakupem inwalidzkiego wózka elektrycznego w wysokości 3 000,00 zł. 

Opłacono koszty pobytu 3 osób w schroniskach dla bezdomnych – w wysokości 14 407,00 zł. Wydatki 

na ten cel są finansowane ze środków własnych gminy. 
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Z dotacji celowej na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej od 

Wojewody wypłacane są zasiłki okresowe. Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 

ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie I-XII 2018 roku przyznano zasiłek okresowy 118 

osobom na okres średnio 3 miesięcy. 

 

• Dodatki mieszkaniowe 
 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, osobom o niskich 

dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz 

innych wydatków mieszkaniowych. Decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy, a ewentualna zmiana 

sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. Z tej formy pomocy w roku 2018 

skorzystało 170 rodzin. Łącznie wydatkowano z budżetu gminy na ten cel 234.106,92 zł. 

Z zadań zleconych wypłacany jest dodatek energetyczny przyznawany osobom ,które mają 

przyznany dodatek mieszkaniowy. W okresie od I-XII 2018 roku wypłacono dla 59 rodzin dodatek 

energetyczny. Koszt wypłaty dodatku energetycznego wynosi 2% wartości przyznanych dodatków. 

 

• Zasiłki stałe 

 

Zasiłki stałe przyznawane są dla osób posiadających orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień 

niepełnosprawności oraz dla osób w wieku emerytalnym, a nie mających przyznanych świadczeń 

emerytalno-rentowych z ZUS lub KRUS. W okresie I-XII 2018 roku zasiłki stałe otrzymały 43 osoby. 

Łączne środki zadysponowane z budżetu gminy na ten cel wyniosły 220.811,36 zł Świadczenie to 

finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej w wysokości 100%.  

 

• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

Koszty usług opiekuńczych dotyczą wynagrodzenia dla 4 opiekunów domowych zatrudnionych,  

na 3,5 etatach. Świadczą oni odpłatne usługi opiekuńcze na terenie gminy. Z usług opiekunów 

skorzystało 30 osób. Usługi specjalistyczne – opiekuńcze w roku 2018  na rzecz 7 dzieci z zaburzeniami 

psychicznymi realizowały 3 podmioty wybrane w trybie zapytania cenowego. W ramach usług 

zapewniona była pomoc w formie zajęć z logopedii, terapii ruchowej oraz usprawnienia zaburzonych 

funkcji organizmu. Rodzice ponoszą częściową odpłatność za te usługi. Wpływy za te usługi w 95% 

stanowią dochód budżetu państwa i w 5% stanowią dochód gminy. Łączne koszty usług wyniosły  

w roku 2018 370.949,81 zł. 

 

• Świadczenie wychowawcze 

 

W ramach tej inicjatywy realizowane jest zadanie zlecone gminom dotyczące wypłaty świadczenia 

wychowawczego  „500+”. Ośrodek Pomocy Społecznej w/w świadczenie w roku 2018 realizował na 

bieżąco. Wypłacono świadczenie wychowawcze w formie pieniężnej dla 1.989 dzieci. Łączne nakłady 

przeznaczone na to zadanie w roku 2018 wyniosły 5.601.493,48 zł 
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• Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

W roku 2018 realizowano wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla 

opiekunów, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących 

dzieci, mających zasądzone alimenty, których egzekucja przez komornika jest bezskuteczna oraz 

składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń rodzinnych. Tą formą pomocy w okresie I-XII 

2018 roku objęto 609 rodzin, na 4 470 dzieci. Poniesiono koszty w wysokości łącznej 3.738.339,36 zł. 

 

• Rodziny zastępcze 

 

W ramach tej inicjatywy ponoszone były wydatki bieżące na współfinansowanie pobytu dzieci  

w rodzinach zastępczych. Środki przekazywane były do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kluczborku jako realizatora zadań. W roku 2018 przekazano 65 718,29 zł. Koszty ponoszone przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej wynosiły odpowiednio : 

▪ 10% -wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 

▪ 30% - wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 

▪ 50%- na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej. 

W okresie I-XII 2018 roku 20 dzieci z gminy Byczyna było umieszczonych w 13 rodzinach 

zastępczych. 

 

• Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 

 

W ramach tej inicjatywy ponoszone były wydatki bieżące dotyczące współfinansowania pobytu 

dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki przekazywane były do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku jako realizatora zadań. W roku 2018 przekazano 58.972,11 zł. 

W okresie I-XII 2018 roku 3 dzieci z gminy Byczyna była umieszczona w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych tj. w Domu Dziecka w Bąkowie i w Domu Dziecka w Lasowicach Małych. 

 

VI.4. Centra Integracji Społecznej 
 

W zadaniach związanych z Centrami Integracji Społecznej założone zostały działania związane  

z funkcjonowaniem gminnego Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach oraz realizacja 

projektu pn. „Twoje życie nasza wspólna sprawa II”. W związku z powyższym plan wydatków został 

skalkulowany na poziomie: 1.765.461,83 zł. Wykonanie na koniec 2018 r. wyniosło 1.075.277,25 

(60,9%) z tego też względu, że ww. projekt, który został opisany w rozdziale II był realizowany 

nieterminowo. W roku 2018 wydatki stricte poświęcone realizacji zadań wykonywanych przez Centrum 

Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach wyniosły 920.481,27 zł. Koszty uczestników były 

refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. Wysokość refundacji wyniosła: 237.216,77 

zł. Ponadto w roku 2018 Gminy Kluczbork i Wołczyn udzieliły dotacji w wysokości: 54.958,04 zł, które 

zostały przeznaczone na działalność bieżącą Centrum.   
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W roku 2018 Centrum realizowało zadania własne jednostki samorządu terytorialnego związane 

m.in. z aktywizacją osób dysfunkcyjnych poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Uczestnikami 

Centrum były osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, po zakładzie karnym oraz 

uzależnione od alkoholu. Na dzień 31.12.2018 w Centrum przebywało 26 osób, natomiast w przeciągu 

2018 roku zostało przyjętych 33 uczestników. Uczestnicy podnosili swoje kwalifikacje w warsztatach 

reintegracji zawodowej: warsztacie stolarsko-remontowym, porządkowym wraz z obsługą targowiska,  

korespondencyjnym, warsztacie pielęgnacji terenów zielonych, rękodzieła artystycznego oraz 

warsztacie gospodarstwa domowego, w ramach którego uczestnicy pod okiem opiekuna grupy sami 

dla siebie przygotowywali posiłki. 

W ramach w/w warsztatów wykonywane były usługi dla Gminy Byczyna, dla osób fizycznych, 

organizacji i przedsiębiorców. Prace dla tych podmiotów dotyczyły min. usług stolarskich, 

porządkowych, ogrodniczych, gastronomicznych, rękodzielniczych.  

Zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych Centrum wykonywało zadania własne gminy.  

Na mocy podpisanych porozumień i umowy z gminą uczestnicy Centrum zajmowali się 

rozprowadzaniem przesyłek listowych, opróżnianiem koszy ulicznych, pielęgnacją terenów zielonych, 

utrzymaniem czystości na drogach i ulicach, obsługą kompleksową targowiska, obsługą PSZOK  

w Polanowicach.  

 

VI.5. Akcyza i szacowanie strat 
  

Zwrot podatku akcyzowego jest dotowany w 100% z budżetu państwa. W roku 2018 złożono 

432 wnioski o zwrot podatku, w sumie na 12.438,4679 ha gruntów. Łączna ilość paliwa wykorzystana 

do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych faktur wyniosła 1.028.499,70 

litrów. Łącznie z budżetu państwa na ten cel pozyskano 1.049.069,70 zł, z czego zwrot producentom 

rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej wyniósł: 1.028.499,70 zł 

W roku 2018 w ramach pracy wówczas Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Gruntami, w okresie od lipca do grudnia wykonywano prace związane z szacowaniem szkód  

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie woj. opolskiego tj. suszą. Złożono ok. 190 

wniosków o szacowanie strat w uprawach zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, rzepaku, buraków, 

ziemniaków, roślin motylkowych i strączkowych na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach. 

 

VI.6. Gospodarka odpadami 
 

Realizacja zagadnień dotyczących gospodarowania odpadów nakłada obowiązek raportowania 

ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. W roku 2018 na terenie gminy 

Byczyna łącznie odebrano i zagospodarowano 2.906,655 ton odpadów komunalnych. W Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano 190,051 ton odpadów, natomiast 

zagospodarowano  172,009 tony. Pozostałe 18,042 tony zmagazynowano i zostały one 

zagospodarowane w roku 2019. 

W związku z realizacją przepisów prawnych dotyczących gospodarowania odpadami wymagane 

jest także monitorowanie osiąganych odpowiednich poziomów. Są to:  
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• Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r., wymagany poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 

r. wynosił 30%. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, osiągnięty przez Gminę Byczyna w 2018 r. - wyniósł 35 %, czyli powyżej wymaganego 

poziomu (30 %). Tym samym w analizowanym okresie Gmina spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

• Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i  rozbiórkowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 r. wynosił 50%. Poziom recyklingu, przygotowania  

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych, osiągnięty przez Gminę Byczyna w 2018 r. - wyniósł 97 %, czyli powyżej wymaganego 

poziomu (50 %). Tym samym w analizowanym okresie Gmina spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

• Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 15 grudnia 2017 roku, wymagany poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

w 2018 r. wynosi 40%. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania, osiągnięty przez Gminę Byczyna w 2018 r. - wyniósł 14 %, czyli poniżej 

poziomu dopuszczalnego (40 %). Tym samym w analizowanym okresie Gmina spełniła zapisy ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

VI.7. Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona p.poż 
 

Gmina Byczyna w roku 2018 realizowała zadania ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą  

o samorządzie gminnym oraz ustawą o ochronie przeciwpożarowej, zapewniając działalność 

ratowniczo-gaśniczą przez utrzymywanie 9 jednostek OSP, w tym dwóch jednostek OSP znajdujących 

się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Wsparcie polegało na dofinansowaniu działalności 

OSP poprzez zakup samochodu pożarniczego (OSP Nasale), zakup sprzętu i urządzeń pożarniczych, 

umundurowania specjalnego dla strażaków, remontów strażnic, samochodów, ubezpieczeń, wypłatą 

ekwiwalentów, badań lekarskich i innej działalności zgodnie z wymogami stanu operacyjno-

technicznego Ochotniczych Straży Pożarnych.  Ponadto w roku 2018 Gmina Byczyna pozyskała dotację 

z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Byczyna w 

kwocie: 57 320,92 zł, w ramach których zostało zakupionych 7 zestawów ratownictwa medycznego, 

dwa agregaty prądotwórcze, dwie pilarki spalinowe oraz 25 latarek.   

W 2018 r. zorganizowano w Paruszowicach Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze mające na celu 

przeszkolenie oraz przygotowanie członków OSP do udziału w akcjach ratowniczych. W 2018 roku  

w ramach współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w  zakresie 

poprawy bezpieczeństwa powszechnego obywateli Gmina Byczyna przekazała dotację celową KP PSP 
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w Kluczborku na wymianę centrali telefonicznej oraz zakup systemu łączności w wysokości 5 tys. 

złotych. Łączne nakłady finansowe w roku 2018 związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną 

przeciwpożarową wyniosły 328.665,93 zł, w tym:  wydatki bieżące wyniosły 207 234,14 zł,  

a majątkowe 121.431,79 zł.  

 

VI.8. Promocja gminy 
 

W ramach wydatków bieżących dotyczących promocji zrealizowano m.in. następujące płatności: 

• promocja gminy w tygodniku „Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno”  - 22 140,00 zł 

• promocja gminy na antenie Radia DOXA – 8 856,00 zł 

• zakup materiałów i artykułów potrzebnych do przygotowania wydarzeń kulturalnych oraz 

promocji gminy – 38 864,70 zł 

• zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania imprez – 17 954,30 zł 

• oświetlenie zabytkowych kościołów w Roszkowicach i w Nasalach – 2 940,32 zł 

• składki członkowskie za przynależność Gminy Byczyna do różnych organizacji i stowarzyszeń 

27 728,98 zł 

• zakup nagród na organizowane konkursy – 2 320,00 zł 

• tłumaczenie na potrzeby pobytu delegacji z Niemiec – 586,35 zł 

• obsługa imprez okolicznościowych – 169 969,53 zł 

• obsługa ruchu turystycznego, wykłady podczas sesji poświęconej obchodom Bitwy pod 

Byczyną, wykonanie grafik – 9 803,84 zł 

VI.9. Budżet obywatelski i fundusz sołecki 
 

Łączna kwota budżetu obywatelskiego w roku 2018 wynosiła 60 000,00 zł. Mieszkańcy złożyli  

6 wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z regulaminem dofinansowanie mogły otrzymać dwie 

propozycje (po jednym w każdym z dwóch obszarów Byczyny). Zarządzeniem Burmistrza Nr 56/2018  

z 30.03.2018 roku kwota budżetu obywatelskiego została przeznaczona na: 

• budowę chodnika pomiędzy ulicą Paruszowicką, a ul. Zamojskiego w Byczynie. Przeznaczono 

na ten cel z budżetu obywatelskiego - 30 000,00 zł, 

• rewitalizację terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Byczynie - 30 000,00 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego w budżecie gminy wyodrębniono  404.289,13 zł. Sołectwa 

zrealizowały zadania wykorzystując tę kwotę w 97,89% (wykorzystano 395.761,60 zł). W poniższej 

tabeli zebrano dane dotyczące kwot, jakimi dane sołectwa dysponowały.  

Fundusz sołecki 

SOŁECTWO PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 

BISKUPICE 13 442,20 13 225,08 98,38 

majątkowe 18 377,21 18 333,80 99,76 

BOREK 6 994,99 6 730,01 96,21 

majątkowe 4 000,00 3 998,08 99,95 

CHUDOBA 12 315,94 12 291,31 99,80 



55 
 

CIECIERZYN 5 750,00 5 489,63 95,47 

majątkowe 11 421,04 11 358,80 99,46 

DOBIERCICE 11 658,88 11 549,21 99,06 

majątkowe 8 000,00 7 999,99 100,00 

GOŁKOWICE 5 831,15 5 359,14 91,91 

majątkowe 8 000,00 7 990,70 99,88 

GOSŁAW 1 600,00 1 384,59 86,54 

majątkowe 7 568,96 7 535,72 99,56 

JAŚKOWICE 17 444,34 17 321,26 99,29 

JAKUBOWICE 7 949,41 7 335,94 92,28 

majątkowe 10 000,00 10 000,00 100,00 

JANÓWKA 17 366,64 16 122,81 92,84 

KOCHŁOWICE 5 300,00 5 068,72 95,64 

majątkowe 10 590,28 10 500,00 99,15 

KOSTÓW 22 728,15 22 332,26 98,26 

MIECHOWA 17 638,60 17 039,75 96,60 

NASALE 13 417,34 13 258,12 98,81 

majątkowe 9 000,00 9 000,00 100,00 

PARUSZOWICE 15 425,77 14 940,39 96,85 

majątkowe 4 000,00 4 000,00 100,00 

POGORZAŁKA 2 000,00 1 852,09 92,60 

majątkowe 7 557,48 7 557,48 100,00 

POLANOWICE 17 109,94 16 713,52 97,68 

majątkowe 13 000,00 13 000,00 100,00 

PROŚLICE 11 200,00 10 679,52 95,35 

majątkowe 10 789,97 10 789,00 99,99 

PSZCZONKI 8 000,00 7 860,49 98,26 

majątkowe 5 092,97 4 834,95 94,93 

ROSZKOWICE 12 633,58 12 519,88 99,10 

majątkowe 16 000,00 15 810,57 98,82 

SARNÓW 4 500,00 4 350,43 96,68 

majątkowe 8 321,01 8 321,01 100,00 
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SIEROSŁAWICE 4 940,00 4 709,48 95,33 

majątkowe 5 433,36 5 433,36 100,00 

WOJSŁAWICE 10 489,92 10 120,42 96,48 

OGÓŁEM 404 289,13 395 761,60 97,89 

 

VI.10. Spółki 
 

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Byczyna posiadała udziały w następujących spółkach: 

• Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku - 4.481 udziałów po 1.000,00 zł 

każdy na łączną kwotę 4 481 000,00 zł 

• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o. – 209 udziałów po  

500 zł każdy na łączną kwotę 104 500,00 zł 

• Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" sp. z o.o. - 50 udziałów po 1.000,00 zł 

każdy na łączną kwotę 50 000,00 zł 

• BS Namysłów na łączną kwotę 3 288,00 zł 

• „Rycerska Byczyna” – 18 205 udziałów po 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 18 205 000,00 zł. 
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU ORAZ 

ORGANIZACJAMI I PODMIOTAMI 
 

W budżecie gminy Byczyna, w 2018 roku zaplanowano i częściowo wydatkowano środki 

finansowe związane z udzieleniem pomocy innym jednostkom samorządowym, na podstawie 

zawartych umów i porozumień. Ponadto udzielono dotacji organizacjom pozarządowym w ramach 

ustawy o sporcie. 
 

VII.1. Wsparcie innych jednostek samorządu terytorialnego 
 

W 2018 r. Gmina Byczyna udzieliła wsparcia w formie dotacji Powiatowi Kluczborskiemu, Gminie 

Kluczbork oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Ponadto w budżecie 

zaplanowane zostały środki na udzielenie dotacji dla samorządu Województwa Opolskiego, niemniej 

jednak do zawarcia tejże umowy nie doszło. Niniejsze dotacje dotyczyły:   

• Dotacja dla samorządu Województwa Opolskiego na budowę chodnika  

w Roszkowicach 

W związku z korespondencją z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z końca 2017 r. 

zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 75 tys. zł na poczet wkładu własnego na wykonanie 

dokumentacji technicznej dla budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 487 w miejscowości 

Roszkowice. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oszacowano wówczas na 150 tys. zł. 

Jednakże w związku z korespondencją z dotowanym w tym względzie, z uwagi na zmianę sytuacji na 

rynku wykonywania usług projektowych, koszty te oszacowano na ok. 250 tys. zł. W związku z realizacją 

zadań budżetu na 2018 r. nie zabezpieczono dodatkowych środków. Stąd też wykonanie tej pozycji 

budżetu wyniosło 0 zł (0%). 

• Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej  

i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice” 

Zadanie zaplanowane w ramach realizacji partnerskiego projektu Powiatu Kluczborskiego pn.: 

„Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”, 

realizowanego w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Kwota 

wynikająca z zaplanowanych środków była przeznaczona na wkład własny Powiatu Kluczborskiego przy 

wykonaniu ww. inwestycji. Zakończenie inwestycji zaplanowano do 10 września 2018 r. i w tym okresie 

wykonano. W zakresie realizacji tych wydatków gmina podpisała z Powiatem Kluczborskim w dniu 23 

kwietnia 2018 r. porozumienie, na mocy którego zaplanowane środki zostały przekazane do budżetu 

Powiatu. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 100 %. Rozliczenie dotacji przewidziano na 

styczeń 2019 r. Z przekazanej powiatowi dotacji wykorzystano 130 646,46 zł. Wobec powyższego 

zwrócono gminie kwotę 219 353,54 zł. W wyniku realizacji inwestycji powstała ścieżka pieszo 

rowerowa o długości 810m w Kochłowicach. 

• Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

Dotacja dotyczyła zakupu i wymiany centrali telefonicznej oraz zakupu środków łączności osobistej. 

Opiewała na kwotę 5.000,00 zł. Dotacja została rozliczona i wykonana w 100,00%. 

 



58 
 

• Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na wykonanie chodnika w Polanowicach 

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi 

Polanowice. W ramach dotacji wybudowano 88,5 m chodnika prowadzącego do cmentarza 

parafialnego w Polanowicach wzdłuż drogi powiatowej nr 1301O relacji Byczyna-Bruny. Dotację 

rozliczono w 2018 r. Wydatkowano kwotę 24 935,04 zł. 

• Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli 

Dotacja na zadanie bieżące dotyczące doradztwa metodycznego dla nauczycieli, wynikającego  

z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie Gminy Byczyna. Kwota dotacji celowej w roku 2018 

wyniosła 12 456,00 zł. 

• Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

Dotacja na zadania bieżące związana z uczestnictwem uczniów klas wielozawodowych Zespołu 

Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie w kształceniu teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Kwota dotacji  

w 2018 roku wyniosła 4 690,00 zł. 

• Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie szczepień 

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie szczepień przeciwko 

meningokokom grupy C dla dzieci z rocznika 2009 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Byczyna. 

Dotacja celowa w wysokości 4 516,21 zł została przekazana w drugim półroczu roku. 

• Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  

Dotacja udzielona w kwocie 5.000,00 zł, dotycząca wsparcia prowadzenia Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej świadczącego pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

• Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  

Dotacja na zadania bieżące dotycząca dofinansowania kosztów dzierżawy dystrybutora do wody 

pitnej udzielona w kwocie 360,00 zł. 

• Dotacja dla gminy Kluczbork na organizację wyścigu kolarskiego 

Dotacja w kwocie 2 000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie XLIV Międzynarodowego 

Kolarskiego Wyścigu Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”.  

 

VII.2. Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach ustawy o sporcie  
 

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o sporcie oraz uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 

2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna  

w dniu 06 lutego 2018r. Burmistrz Byczyny ogłosił nabór wniosków na realizację zadań z zakresu 

wspierania rozwoju sportu w 2018 r. Na dofinansowanie sportu Burmistrz Byczyny przeznaczył kwotę 
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104 500,00 zł z podziałem na poszczególne dyscypliny sportu: piłka nożna: 80 500,00 zł, szachy:    

3 000,00 zł, sztuki walki: 10 000,00 zł, tenis stołowy: 8.000,00 zł i tenis stołowy dla niepełnosprawnych: 

3 000,00 zł. O dotację mogły starać się kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie 

gminy Byczyna, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym 

współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Dotacje na zadania  

z zakresu rozwoju sportu w Gminie Byczyna w 2018 r. otrzymały: 

• Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie na:  

1) zadanie pn. „Wspieranie rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim Proślice”     

      (14.500,00 zł);  

2) zadanie pn. „Wspieranie rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim Paruszowice”  

      (4.500,00 zł); 

3) Zadanie pn. „Wspieranie rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim Polanowice”  

      (4.500,00 zł); 

• Ludowy Klub Sportowy „HETMAN” na zadanie pn. „Łączy nas pasja” (57.000,00 zł);  

• Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie na: 

1) zadanie pn. „Szachy jako królewska dyscyplina sportowa”  (3.000,00 zł); 

2) zadanie pn. „Tenis stołowy jako forma upowszechniania kultury fizycznej i sporu wśród  

    dzieci i młodzieży” (8.000,00 zł); 

3) zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych” (3.000,00 zł);  

• Akademia Karate Tradycyjnego w Opolu na zadanie pn. „Wspieranie Karate Tradycyjnego  

w zakresie rozwoju sportu w gminie Byczyna” (10.000,00 zł). 

VII.3. Dotacje w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 

W ramach wydatków związanych z ochroną i opieką nad zabytkami gmina Byczyna przeznaczyła 

na ratowanie zabytków w 2018 roku 30 000,00 zł. Dotacje przyznano pięciu właścicielom obiektów 

zabytkowych na prace w sześciu obiektach zabytkowych. Dotacje przyznano: 

• Państwu K. i A. J. na wymianę okien na parterze zabytkowego budynku w kwocie  

4.500,00 zł; 

• Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Byczynie na prace związane  

z remontem konstrukcji hełmu wieży i podwalin drewnianego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 

w Gołkowicach w kwocie 8 000,00 zł; 

• Panu J. J. na wykonanie remontu pokoju i łazienki w pałacu w kwocie 2 000,00 zł; 

• Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Augustyna w Kostowie na wymianę pokrycia dachowego, 

obróbek blacharskich dachu połaci głównej kościoła w Kostowie w kwocie 4 500,00 zł; 

• Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polanowicach na 

prace związane z konserwacją ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej 

Polski w Jakubowicach w kwocie 3 000,00 zł; 

• Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polanowicach na 

prace związane z konserwacją ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Proślicach w kwocie 8 000,00 zł.  



60 
 

VIII. PODSUMOWANIE 
 

W niniejszym raporcie, dotyczącym stanu naszego samorządu, ukazano realizację przez Gminę 

Byczyna poszczególnych, planów, programów, strategii, uchwał i zadań. Szczególnie duży nacisk 

położono na przedstawienie sytuacji finansowej gminy, która ogólnie ujmując, biorąc pod uwagę spore 

zadłużenie, jest bardzo trudna.  

Rok 2018 był rokiem zdominowanym przez zaciągnięte w 2017 roku ponad 90-cio milionowe 

zobowiązanie wobec KFIZ, które będzie spłacane przez kolejne 12 lat.  

Regionalna Izba Obrachunkowa wyartykułowała w sprawozdaniu z wykonania budżetu bardzo 

mały procent osiągniętych dochodów z tytułu sprzedaży mienia (zaledwie 8,4%).  

Realizowane w roku 2018 zadania inwestycyjne przeważnie napotykały na liczne problematyczne 

kwestie różnorakiej postaci. Dodatkowo wskaźnik ilości zadań i wydatków inwestycyjnych, zawartych 

zarówno w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych, jak i w wykazie zadań inwestycyjnych 

jednorocznych, w stosunku do ilości zadań skutecznie zrealizowanych przez Gminę Byczyna w roku 

2018 nie może w pełni zostać uznany za udany. Poważne problemy napotkano przy realizacji inwestycji 

dotyczącej budowy ścieżki pieszo – rowerowej i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto projekty 

nieinwestycyjne, które w roku 2018 były realizowane przez referat Byczyńskiego Inkubatora 

Gospodarki Społecznej zawierały liczne opóźnienia w haromonogramie prac, przez co ich wykonanie 

sięgnęło zaledwie 40% w jednym i 23% w drugim przypadku.  

Gminne programy i strategie w roku 2018 były realizowane zgodnie z założeniami. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody objęte zostały dwie uchwały, a współpraca Gminy Byczyna  

z innymi samorządami podmiotami i organizacjami umożliwiała sprawne wykonywanie zadań zarówno 

własnych, jak i zleconych.  

Na wysokim procencie wykonania (prawie 98%) zrealizowany został fundusz sołecki, na który 

wydatkowano około 400 tyś. złotych. Zainicjowany budżet obywatelski umożliwił sprawne wykonanie 

dwóch zadań inwestycyjnych, dzięki którym nastąpiła poprawa ładu przestrzennego Byczyny.  

Pozostałe zadania gminy, na ogół, realizowane były zgodnie z założeniami, dzięki czemu  

w ogólnym rozrachunku Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą Nr 150/2019 z dnia 26 

kwietnia 2019 r., co prawda z zastrzeżeniami, ale zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Byczyna za 2018 rok.  


