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Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków 

Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych  

  
na dzień 31.12.2014 roku 

  

    

 
 
  Plan Wykonanie % 

Dział Rozdział Nazwa zadania wydatków w zł Wykonania 

      w zł     

    Razem 2.033.936,66 1.938.154,89 95,29 
750   Administracja publiczna 64.310,20 62.115,29 96,59 

 75023 
Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości 
świadczonych usług 10.837,49 10.800,00 99,65 

 75075 
Byczyńskie paradnice jadą w tournee w LGD-owskie 
okolice 53.472,71 51.315,29 95,97 

801  Oświata i wychowanie  33.564,76 33.564,39 100,00 
 80110 Comenius- program uczenia się przez całe życie 33.564,76 33.564,39 100,00 

852  Pomoc społeczna 1.642.659,54 1.558.336,57 94,89 

 85203 
Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 1.536.276,36 1.461.828,75 95,15 

 85232 Twoje życie – nasza wspólna sprawa 106.383,18 96.507,82 90,72 

853  Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 293.402,16 284.138,64 96,19 
 85395 Razem ku przyszłości 159.252,17 157.122,86 98,66 

 85395 Cyfrowy Debiut 50+ 134.149,99 127.015,78 94,68 

 
Dział 750 
Rozdział 75023 
Wzrost kompetencji urzędników – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez firmę Certes  
Sp. z o.o. w Warszawie oraz partnerów: Powiat Piotrkowski, Gmina Rozprza, Gmina 
Korfantów, Gmina Byczyna oraz Gmina Pokój. Głównym celem projektu jest poprawa 
standardów zarządzania oraz jakości i dostępności usług świadczonych przez pięć jednostek 
samorządu terytorialnego województw łódzkiego i opolskiego na podstawie wyników 
samooceny CAF do 09.2014. Realizacja rzeczowa projektu przedłużona została  
do 31.12.2014r. Dzięki projektowi pracownicy 5 JST uzyskają dostęp do wiedzy 
specjalistycznej oraz wzmocnią kompetencję w zakresie stosowania KPA co przełoży się na 
jakość stanowionego w tych jednostkach prawa.   
 
Rozdział 75075 
Byczyńskie Paradnice Jadą w Turnee w LGD-owskie Okolice – okres realizacja 2014 rok - 
projekt realizowany był w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 
objętego PROW na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Cel projektu to rozwój 
turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy oraz bogatą historię regionu. Projekt 
zakładał promocję i ochronę walorów LGD poprzez organizowanie imprez na terenie LGD 
oraz promowanie lokalnej twórczości artystycznej i kulturowej uczniów PSP  
w Byczynie tworzących zespół taneczny. Projekt realizowany był  
od stycznia do grudnia 2014. Całkowity koszt projektu to 51.315,29 zł.  
a dofinansowanie wynosi 34.522,37 zł. Realizacja projektu przyczyniła się do  doposażenia  



w obuwie oraz stroje zespołu tanecznego działającego przy PSP Byczyna oraz wykonanie  
i wydruk folderów i koszulek promujących zespól oraz miejscowości , w których zespół 
wystąpił. Zespół wystąpił w 5 szkołach podstawowych znajdujących się na terenach gmin 
wchodzących w skład LGD: Olesna, Rudnik, Radłowa, Praszki oraz Gorzowa Śląskiego.  
 
Dział 801 
Rozdział 80110 
COMENIUS program uczenie się przez całe życie – okres realizacji 2012 – 2014 – program 
realizowany przez Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych  
w Byczynie, temat projektu to : „Różnorodność Kulturowa – Most Między Krajami Europy”. 
Założeniami projektu było przede wszystkim: uczenie się akceptacji innych, usunięcie 
stereotypów i uprzedzeń; odkrycie wartości kulturowych każdego z uczestniczących krajów; 
praktyka języka obcego; promocja współpracy między nauczycielami i poprawa strategii 
uczenia; poprawa umiejętności informatycznych oraz zdobycie nowej wiedzy o kulturze 
innych krajów. Projekt został zakończony w czerwcu 2014 roku.  
 
Dział 852 
Rozdział 85203 
Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego – projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt został wydłużony o 3 m-ce i będzie realizowany od 01.02.2013 roku  
do 30.09.2015 roku przez Gminę Byczyna w powiatach: brzeskim, kluczborskim, 
namysłowskim i oleskim. Głównym celem projektu jest  wzmocnienie sektora Ekonomii 
Społecznej w województwie opolskim subregionu północnego, poprzez kompleksowe 
wsparcie merytoryczne i finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej    i osób fizycznych 
oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi i przyczyniającego się do powstania 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Projekt zakłada przyznanie 42 dotacji 
inwestycyjnych w formie jednorazowego wsparcia finansowego dla osób zakładających, 
przystępujących i zatrudnianych w spółdzielniach socjalnych  w kwocie do 20 000,00 zł  
na osobę, udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego przyznawanego do 6 miesięcy  
w kwocie do 1 200,00 zł na osobę i wsparcia pomostowego przedłużonego w kwocie  
do 1 200,00 zł na osobę. W 2014 roku przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne 
w powiatach (miejscowości: Namysłów, Kluczbork, Kocury, Sternalice, Byczyna, 
Polanowice). Wykonano usługi doradcze w zakresie marketingu, prawa, księgowości, 
zarządzania, promocji i prowadzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej dla osób fizycznych 
 i Podmiotów Ekonomii Społecznej bez prowadzonej działalności gospodarczej. Wypłacono 
jednorazowe dotacje inwestycyjne dla spółdzielni socjalnych z I grupy: na przystąpienie  
dla Spółdzielni Socjalnej Las Vegas oraz Spółdzielni Socjalnej Gród po 60.000,00 zł;  
na założenie dla Spółdzielni Socjalnej Picasso 60.000,00 zł; na zatrudnienie dla Brzeskiej 
Spółdzielni Socjalnej Jedynka 80.000,00 zł. Wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe  
dla I grupy. Wypłacono dotacje inwestycyjne dla II grupy: na przystąpienie Spółdzielni 
Socjalnej Las Vegas 40.000,00 zł oraz Spółdzielni Socjalnej Picasso 60.000,00 zł;  
na założenie Spółdzielni Socjalnej Natura 2014 80% czyli 112.000,00 zł oraz Spółdzielni 
Socjalnej Kornik 80% czyli 96.000,00 zł; na zatrudnienie Spółdzielnia Socjalna Perunica 80% 
czyli 96.000,00 zł. Rozpoczęto wypłacanie wsparcia pomostowego dla II i III grupy  
oraz wsparcia pomostowego przedłużonego dla I grupy osób 
zakładających/przystępujących/zatrudnianych w Spółdzielniach Socjalnych. 
 
 
 



Rozdział 85232 
Twoje życie nasza wspólna sprawa – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Spółdzielnię Socjalną 
UHP w Byczynie przy współudziale partnera Gminy Byczyna/Centrum Integracji Społecznej 
w Polanowicach. Projekt miał na celu aktywizację zawodową i społeczną osób z obszaru 
wykluczenia społecznego: bezrobotnych (23 kobiety i 22 mężczyzn) oraz nieaktywnych 
zawodowo (21 kobiet i 19 mężczyzn, w tym uczących się lub kształcących 5 kobiet  
i 5 mężczyzn). Ogółem wsparciem zostało objętych 85 osób. Projekt był kontynuacją 
wcześniej podejmowanych działań przez Centrum Integracji Społecznej CISPOL  
w Polanowicach. Głównym celem projektu było stworzenie warunków  
do przyswajania umiejętności organizacyjnych, społecznych, umiejętności pracy w zespole 
oraz warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Projekt realizowany  
był w latach 2012-2014.  
 
Dział 853 
Rozdział 85395 
Razem ku przyszłości – projekt realizowany przez OPS w Byczynie w ramach Priorytetu VII, 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL, 
współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany był od VI 2013r do VII 2014r. 
Liczba osób biorących udział w projekcie to 30 osób. Osoby te są zagrożone wykluczeniem 
społecznym i wykluczeniem na rynku pracy. OPS w ramach projektu zorganizował od VII 
2013 pięciomiesięczne staże. Uczestnicy projektu zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe, 
dzięki którym powrócą na rynek pracy. Przed odbyciem stażu każdy uczestnik odbył 
indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem w celu określenia  
ich predyspozycji do kierunku odbycia stażu w zawodzie. W m-cu VI 2013 roku zostały 
wypłacone zasiłki celowe w wysokości 2.755,17 zł, które stanowiły wkład własny gminy  
w realizację projektu.  
 
Cyfrowy Debiut 50+ - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Priorytetu VIII Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie do końca 
XII 2015r. (oraz przez kolejne 5 lat po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) 
pełnosprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym 280 osób w wieku pow. 
50 lat spełniających kryteria określone w SZOP PO IG – poprzez zapewnienie im dostępu  
do Internetu. Projekt obejmie wsparciem 70 osób z Gminy Kluczbork, 30 z Gminy Bierawa, 
30 z Gminy Tarnów Opolski, 20 z Gminy Byczyna, 15 z Gminy Świerczów, 40 z Gminy 
Paczków, 30 z Gminy Olesno, 15 z Gminy Domaszowice oraz 30 z Gminy Polska Cerkiew. 
Realizacja projektu odbędzie się od 1.IV.2014r. do 31.XII.2015r. Najważniejszą barierą  
w podjęciu przez osoby 50+ decyzji o korzystaniu z komputera i Internetu są: brak 
motywacji, obawa przed nowymi technologiami i deficyt wiedzy i umiejętności. Projekt 
przyczyni się do przełamania tych barier, zapewni potrzeby sprzętowe i szkoleniowe. W roku 
2014 zrekrutowano uczestników projektu, które otrzymały laptopy z dostępem do Internetu 
oraz otwarte zostały dwa Centra Integracji Cyfrowej. 
 
 


