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I. WSTĘP 
 

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz zobligowany jest do 

przygotowania i przedstawienia Radzie Miejskiej do końca maja każdego roku raportu o stanie gminy 

za rok poprzedni.  

Niniejszy raport, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną sytuację naszej gminy,  

obejmuje podsumowanie działalności byczyńskiego Samorządu za 2020 rok. Jego celem jest 

uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną, z uwzględnieniem najważniejszych 

aspektów funkcjonowania Gminy Byczyna.  

Zawarto w nim, w szczególności, stan finansów Gminy, realizację polityk, programów, strategii, 

uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Streszczono również działania podejmowane przez 

Samorząd w związku z występującą pandemią COVID-19. 

Dokument jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny, dlatego też zachęcam 

wszystkich zainteresowanych, a w szczególności naszych mieszkańców, do zapoznania się z nim 

celem prowadzenia dialogu na temat dalszego zarządzania Gminą Byczyna.  

 

       

           Iwona Sobania 

                     Burmistrz Byczyny 
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II. GMINNE FINANSE I INWESTYCJE 
 

Realizacja zadań oraz ich finansowanie w roku 2020 umożliwiło podjęcie przez Państwa Radnych 

Uchwały Nr XIX/133/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020. 

Jednymi z ważniejszych zapisów powyższej uchwały były:   

 spłaty zaplanowanych na rok 2020 rat kredytów w łącznej kwocie: 990.000,00 zł; 

 spłaty zobowiązań wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (KFIZ) w roku 

2020 w kwocie: 3.252.095,25 zł; 

 kosztów obsługi długu zaplanowanych na poziomie: 848.034,00 zł. 

Powyższe wydatki w łącznej kwocie przewyższającej 5 mln zł miały decydujący wpływ na 

finansowanie pozostałych zadań realizowanych przez Gminę Byczyna. 

 

II.1. Sytuacja finansowa gminy  
 

Analizę sytuacji finansowej gminy Byczyna w poprzednim roku, najobiektywniej ukazuje opinia 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

rok 2020. Jest to opinia z zastrzeżeniami.  

Zastrzeżenia wg RIO są „związane w szczególności z wysokim zadłużeniem Gminy Byczyna, które 

w bezpośredni sposób rzutuje na stabilność finansową Gminy”. Skład Orzekający wskazuje,  

iż pomimo dokonywania corocznej, systematycznej spłaty kolejnych rat zobowiązania wobec KFIZ 

oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów aktualne zadłużenie nadal pozostaje na bardzo 

wysokim poziomie, przewyższającym potencjał dochodowy gminy. Gmina Byczyna w roku 2020 

dokonała zmniejszenia zadłużenia o 4.242.095,25 zł. Zadłużenie to na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wyniosło: 61.549.616,88 zł i stanowiło 115% wykonanych dochodów. 

Zadawalające natomiast jest to, że zdolność finansowa gminy w roku 2020 umożliwiła planową, 

terminową spłatę wszystkich powyższych zobowiązań. Niewątpliwie wpływ na tę sytuację miało 

racjonalne i oszczędne zarządzanie posiadanymi środkami pieniężnymi, na które złożyły się poniższe 

składowe budżetu: 

 Dochody budżetowe wykonano w kwocie: 53.533.405,95 zł, w tym dochody bieżące 

wyniosły: 47.983.446,69 zł,   

 Wydatki budżetu wyniosły łącznie: 49.522.425,09 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 

44.334.233,89 zł. 

Dzięki temu realizacja budżetu Gminy za 2020 rok zamknęła się nadwyżką budżetową  

w wysokości 4.010.980,86 zł, w tym różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi 

wyniosła: 3.649.212,80 zł. 

W roku 2020 po raz kolejny zmniejszono wydatki w dziale 750 - administracja publiczna.  

Dla przypomnienia w roku 2018 wydatkowano na ten cel 4.593.057,92 zł, w roku 2019 wydatki  

zmniejszono do kwoty 3.924.151,32 zł, a w roku 2020 w tym zakresie wydano 3.747.458,42 zł.  
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W roku 2020, w związku z wystąpieniem obostrzeń wywołanych pandemią COVID – 19 pojawiły 

się utrudnienia niemal w każdej dziedzinie życia. Sytuacja ta, wpłynęła także w sposób negatywny na 

niektóre wielkości budżetu. Zmniejszeniu uległy między innymi udziały gminy w podatku PIT.  

Z zaplanowanych 5.955.712,00 z budżetu państwa udziałów otrzymano wpływ do budżetu gminy  

w łącznej kwocie 5.784.008,00 zł.  

II.1.1. Podatki  
   

Ze względu na fakt, iż podatki stanowią duży odsetek dochodów własnych Gminy, zostały 

poddane szczegółowej analizie. Zaplanowane oraz wykonane dochody z podziałem na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych wraz z podaniem zaległości 

zamieszczono w poniższych tabelach.   

Podatek od nieruchomości - osoby  fizyczne 

Planowane dochody Wykonane dochody Zaległości 

1.765.000,00 1.767.258,83 zł 3.322.628,05 (w tym za rok 2020 – 98.676,92 zł) 

 

Podatek od nieruchomości - osoby  prawne 

Planowane dochody Wykonane dochody Zaległości 

2.067.000,00 zł 2.082.922,77 zł 536.992,62 zł (w tym za rok 2020 - 48 537,88zł) 

 

Podatek rolny od osób fizycznych 

Planowane dochody Wykonane dochody Zaległości 

1.295.000,00 zł 1.326.540,31 zł 229.069,50 zł,  (w tym za rok 2020 - 83.205,30 zł) 

 

Podatek rolny od osób prawnych 

Planowane dochody Wykonane dochody Zaległości 

583.500,00 zł 580.007,68 zł 3.517,52 zł,  (w tym za rok 2020- 2.108,00 zł) 

 

Podatek leśny osoby fizyczne 

Planowane dochody Wykonane dochody Zaległości 

7.000,00 zł 8.559,15 zł 1.478,01 zł, (w tym za rok 2020- 536,86 zł) 

 

Podatek leśny osoby prawne 

Planowane dochody Wykonane dochody Zaległości 

49.300,00 zł 49.334,00 zł - 

 

Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych 

Planowane dochody Wykonane dochody Zaległości 

146.500,00 zł 146.182,18 zł 46.425,53 zł, (w tym za rok 2020 - 24.281,00 zł) 
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Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2020 wynoszą:  

Ogółem 306.308,83 zł 

w tym:  podatek od nieruchomości 272,007,97 zł 

podatek od środków transportowych 34.300,86 zł 

Skutki udzielonych przez gminę  ulg i zwolnień  w roku 2020 wynoszą :  

Ogółem 78.995,67 zł 

w tym:  zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej (całość na 
podatek od nieruchomości) 

w podziale na: 

78.995,67 zł 

1. Nowo wybudowane budynki mieszkalne 
jednorodzinne na okres 2 lat 

1.563,57 zł 

2. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 
ochrony przeciwpożarowej, utrzymania bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, kultury fizycznej i sportu 

 
36.760,90 zł 

3. Nowe inwestycje na terenie gminy Byczyna 36.195,20 zł  

4. Pomoc dla przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19) 

4.476,00 zł 
 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –  umorzenia zaległości podatkowych  za 2020 r.:     

Ogółem 12.770,20  zł 

w tym:  podatek od nieruchomości  12.701,00 zł 

odsetki od podatku od nieruchomości 14,20 zł 

podatek rolny 55,00 zł 

przyczyna umorzenia Udzielone ulgi w spłacie podatku od 
nieruchomości, w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

    Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku 

Rodzaj wnioskowanych ulg Kwota należności 

głównej 

Kwota odsetek 

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej 19.253,85 zł 377,80 zł 

Zaległości podatkowe rozłożone na raty w kwocie 15.563,25 zł zostały uregulowane w 2020 r. 

Należność podatku pozostała do zapłaty w 2021 r. to kwota 4.068,40 zł. 
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II.1.2. Koszty i dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 

Dochody/Koszty/Różnica Wartość 

Dochody zaplanowane w budżecie na 2020 rok 1.513.000,00 zł 

Dochody otrzymane w roku budżetowym 2020  1.509.527,85 zł 

Poniesione koszty w roku 2020 1.876.448,86 zł 

Różnica pomiędzy dochodami otrzymanymi a poniesionymi kosztami  - 366.921,01 zł 

 

Stan zaległości 

                                               Nazwa należności 
   Stan zaległości na dzień 

01.01.2020 31.12.2020 

                   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 161.656,66 191.847,47 

 

W 2020 roku nie udzielano ulg w spłacie umorzenia w całości lub w części zaległości z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wniosek dwóch podatników rozłożono 

zaległości z tytułu opłaty na raty w kwocie 2.447,90 zł z terminem płatności w roku 2021.   

Zgodnie z rejestrem mieszkańców dla Gminy Byczyna w 2020 r. : 

 Urodziło się 98 dzieci - w związku z powyższym dokonywano analizy i weryfikacji zgłoszeń do 

opłaty nowych członków rodziny zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy. Do osób, 

które nie wywiązały się z obowiązku złożenia nowej deklaracji, podjęto czynności wzywające 

podatnika do skorygowania deklaracji. 

 Zmarło 121 osób - po przedłożeniu odpisów aktów zgonu wraz z nową deklaracją dokonywano 

korekty naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 Liczba osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w 2020 roku wynosiła 7.513.  

 

II.2. Inwestycje gminne 
 

Rok 2020 zdominowany został przez pandemię COVID-19. Skutki zmniejszenia wysokości 

udziałów gminy w podatku PIT oraz dochodów własnych jednostek zostały jednak zminimalizowane 

poprzez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, co pozwoliło zrealizować założone w planie 

inwestycje. Oczywiście wielkość przeznaczonych na gminne inwestycje środków uzależniona była od 

spłaty kolejnej raty zobowiązań wobec KFIZ.  W roku 2020 łącznie na zadania inwestycyjne wydano 

prawie 5.200.000,00 zł, ale z tej kwoty nieco ponad 3.250.000.00 zł zapłacono  

za ww. zobowiązania spłacane do KFIZ. W poniższej tabeli zamieszczono wykaz inwestycji 

zrealizowanych w roku 2020.  

Nazwa zadania inwestycyjnego 
Plan               

na 2020  
Wykonanie 

na 2020  
%  

Dotacja dla Spółki Wodnej 50.000,00 50.000,00 100,00 

Dotacji udzielono z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego do wniosku złożonego 

przez Samodzielną Miejsko – Gminną Spółkę Wodną w Byczynie  dotyczącego zakupu fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego NEW Holland o mocy 115-120 KM, w ramach PROW 2014-2020. 

Dofinansowanie wyniosło 173.600,00 zł. Koszty całkowite zadania - niespełna 267.000,00 zł. 
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Budowa przyłącza wodnego Kolonia Długa 24.600,00 24.600,00 100,00 

Zadanie zrealizowano w związku z zapewnieniem niezależnego doprowadzenia wody do budynków 

komunalnych w Paruszowicach - Długiej. Wykonano około 350-cio metrowy przyłącz wody. 

Budowa ulic Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie 1.228 127,48 1.226 596,94 99,88 

Zadanie obejmowało budowę ul. Lazara oraz ul. Kwiasowskiego w Byczynie. Inwestycja została 

dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych oraz 

środków wsparcia samorządów z Programu Rządowego związanego z przeciwdziałaniem COVID 19 

– Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, 

roboty z zakresu odwodnienia drogi, roboty budowlane wznoszenia: elementów dróg, podbudowy, 

nawierzchni, oznakowania i robót wykończeniowych, oświetlenia. W zadaniu ujęto także wymianę 

sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lazara. Poniesiono także koszty m.in. badań sprawdzających dla 

wykonywanych robót, inspektorów nadzoru inwestycji, opracowania dokumentacji technicznej 

remontu sieci kanalizacji. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano 596 mb chodników  

(ok. 1191 m2) i 545 mb jezdni (ok. 3313 m2). Koszty inwestycji wyniosły w sumie 1 226 596,94 zł  

w tym 1 034 085,70 zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych - środków rządowych, co stanowiło nieco 

ponad 84 % kosztów zadania.  

Zakup gruntów od KOWR 171.570,80 59.158,00 34,48 

Przeprowadzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  Oddział Terenowy w Opolu kontrola 

wykazała zagospodarowanie niezgodne z przeznaczeniem nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonej w: 

1)  Biskupicach. W związku z powyższym Gmina Byczyna zobowiązana była do zwrotu wartości 

nieruchomości. Wydatkowano na ten cel 37.758,00 zł.  

2) Polanowicach.  KOWR oszacował kwotę podlegającą zwrotowi w wysokości 133.812,80 zł. 

Gmina jednak opracowała własną wycenę w tym względzie. Według wyceny sporządzonej dla 

gminy kwota zwrotu wyniosła 21.400,00 zł i taką też kwotę Gmina wpłaciła do KOWR. 

Pozostała kwota (112.412,80 zł) jest kwotą sporną o słuszności której zadecyduje sąd. 

Komputeryzacja Gminy 25.000,00 24.092,79 96,37 

Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Byczynie jest stałym zadaniem, którego realizacja jest 

nieodzowna do utrzymywania pełnej gotowości informatycznej. 

Budowa strażnicy w Kostowie 55.000,00 55.000,00 100,00 

Zadanie rozpoczęto w 2017 r. i sukcesywnie rok po roku trwa budowa remizy w Kostowie. W roku 

2020 w budowanym obiekcie m.in. dokonano zakupu i montaż dwóch bram wjazdowych  

z napędem, czterech okien wraz parapetami, wykonano przyłącza i wewnętrzną instalację c.o., 

przyłącza wody do obiektu, wewnętrzną instalację elektryczną oraz dokonano zakupu materiałów 

do prac wykończeniowych m.in. wełny mineralnej, profili, płyt kartonowo- gipsowych. 

Zakup samochodu dla OSP Byczyna 229.045,00 229.045,00 100,00 

Udzielona dotacja dotyczyła zabezpieczenia wkładu własnego do zakupu samochodu pożarniczego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie. W czerwcu  jednostka zakupiła fabrycznie nowy, średni 

samochód pożarniczy Volvo za kwotę łączną 789.045 zł,  z czego Gmina Byczyna przekazała dotację 

celową w kwocie 229.045,00 zł. Pozostałe 560.000,00 zł. pozyskano z MSWiA oraz środków KSRG.  

Dotacja na samochód operacyjny KPPSP Kluczbork 10.000,00 10.000,00 100,00 

Gmina Byczyna przekazała w 2020 r. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku kwotę 10.000,00 zł jako dotację celową na zakup samochodu operacyjnego.  
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Zapłata do KFIZ za udziały  3.253 283,07 3.252 095,25 99,96 

Zgodnie z zawartą umową nr 3/2017 z 22.08.2017 r. Gmina Byczyna zobowiązana była w 2020 r.  

do spłaty na rzecz KFIZ kwoty 3.252.095,25 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane.  

Modernizacja tarasu w przedszkolu w Byczynie 97.920,22 97.920,22 100,00 

Zadanie zrealizowane zostało przez Publiczne Przedszkole w Byczynie. Polegało na wykonaniu 

nowej izolacji tarasu, uzupełnieniu płytek, reprofilacji zniszczonej płyty stropowej tarasu, regulacji 

obwisłych rynien dachowych i miejscowym uszczelnieniu obróbek blacharskich.  

Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych 105.690,00 0,00 0,00 

Zadanie dotyczyło zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych i dowozu tych osób do 

szkół. Wydatkowanie zaplanowanych pieniędzy uwarunkowane było pozyskaniem dotacji w 

ramach środków PFRON. W roku 2020 nie wydatkowano żadnych środków na ten cel, zadanie to 

zostało przeniesione do realizacji w roku 2021. 

Zakup i montaż pieca gazowego w OPS 13.000,00 12.915,00 99,35 

W związku z tym, iż stary piec uległ awarii, a jego remont był nieopłacalny, zakupiono nowy piec 
gazowy do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie. 

Zagospodarowanie wód opadowych Byczyny i Jaśkowic 20.000,00 0,00 0,00 

W wyniku wystąpienia podtopień w miejscowości Jaśkowice  założono opracowanie bilansu wód 

opadowych. Z uwagi na złożoność i czasochłonność zakresu opracowania trudne okazało się 

znalezienie wykonawcy dla tego zadania. W tym zakresie podjęto rozmowy z Politechniką Łódzką 

oraz Politechniką Częstochowską, jednakże  opracowanie modelu w tym względzie nie zostało 

wykonane. Nikt w 2020 roku nie podjął się realizacji tego zadania.  

Dokumentacja odwodnień - droga Jaśkowice 29.000,00 27.670,00 95,41 

Inwestycję zaplanowano w związku z wystąpieniem podtopień nieruchomości wzdłuż drogi 

gminnej w Jaśkowicach. We wrześniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji 

technicznej dla zadania wykonania przyłączy do kanalizacji deszczowej oraz zabudowy rowu przy 

nieruchomości nr 45. Poniesiono także koszty wykonania mapy do celów projektowych. 

Opracowanie dokumentacji zakończono w grudniu 2020 r.  

Budowa polderu w Jaśkowicach 11.000,00 1.930,00 17,55 

Zadanie zaplanowane w związku z zalewaniem Jaśkowic przez wody opadowe. Budowę polderu 

zaplanowano na działkach przy wjeździe z Byczyny do Jaśkowic. Polder miałby powstać na czterech 

działkach o nr 128, 129, 130 i 131. Trzy z tych działek są własnością Gminy Byczyna. Jedna z nich 

jest własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jaśkowicach. W 2020 roku poniesiono w tym 

zadaniu jedynie koszty wykonania mapy do celów projektowych. Po dwóch zapytaniach 

ofertowych związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej nikt nie złożył oferty.  

Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych w celu 

utrzymania estetyki wsi Janówka w należytym porządku  
11.806,80 11.799,00 99,93 

Zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego kosiarkę samobieżną wraz z osprzętem w celu 

utrzymania terenów zielonych w sołectwie Janówka. 

Wymiana lamp oświetleniowych w centrum Byczyny 100.000,00 86.469,00 86,47 

W ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanego 

 z przeciwdziałaniem  COVID-19 w październiku 2020 r. wykonano ekspertyzę dot. stanu lamp 

oświetlenia, która wskazała że lampy oświetleniowe w Rynku i na ul. Kościelnej wymagają 

wymiany. W celu wyłonienia wykonawcy przeprowadzono dwa zapytania ofertowe w dniu  

2 listopada 2020 roku i 9 listopada 2020 roku. Niestety w żadnym z nich nie złożono ofert. 
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Wykonawcę wyłoniono dopiero w trzecim postępowaniu pod koniec 2020 roku, z terminem 

wykonania prac w 2021 r. Wobec tego w 2020 r. wydatkowano kwotę 984,00 zł za wykonanie 

ekspertyzy stanu lamp oraz kwotę 85.485,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020 – środki zabezpieczone na wykonawcę zadania wyłonionego pod koniec roku 

2020. Zadanie objęte zostało 100% dofinansowaniem ze środków rządowych. 

Remont obiektu świetlicy wiejskiej w Roszkowicach i 

adaptacja niedokończonej przybudówki na 

pomieszczenie gospodarcze 

18.900,00 18.900,00 100,00 

Zlecono wykonanie projektu budowlanego oraz zakupiono materiały budowlane w związku  

z planowaną adaptacją niedokończonej przybudówki na pomieszczenie gospodarcze (techniczne) 

przy remizie OSP i świetlicy wiejskiej.  

Razem 5.453.943,37 5.188.191,20 95,13 

 

III. INFORAMCJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Mienie Gminy Byczyna i gminnych jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r. 

zajmowało powierzchnię 639,0231 ha, co stanowiło łącznie 2305 działek, w tym: 

 1861 działek zlokalizowanych w obrębie obszaru wiejskiego, o łącznej powierzchni 569,6385 ha,  

 444 działki znajdujące się w obrębie miasta Byczyna, o łącznej powierzchni 69,3846 ha. 

Wśród gruntów stanowiących własność Gminy wyszczególnić można nieruchomości tworzące 

gminny zasób nieruchomości, na które składają się: 

 grunty sklasyfikowane jako drogi, użytki rolne, nieużytki, lasy oraz pozostałe grunty zabudowane  

i zurbanizowane, niebędące w użytkowaniu wieczystym, o powierzchni 634,6272 ha, 

 nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu Gminy 

Byczyna, o powierzchni 0,0521 ha, 

 nieruchomości, na których ustanowiono trwały zarząd zajmujące powierzchnię 6,4565 ha, 

 nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie o łącznej powierzchni 60,8981 ha, 

 nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 4,3959 ha.  

 

III.1. Charakterystyka stanu mienia komunalnego 
 

Ewidencja nieruchomości stanowiących mienie Gminy prowadzona jest w systemie 

elektronicznym, na podstawie danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków, 

udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Obejmuje ona: oznaczenie 

nieruchomości, powierzchnię działki, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

  

III.1.1. Drogi  
 

Stan dróg Gminy Byczyna na przestrzeni lat utrzymywany jest na podobnym poziomie  

w stosunku do lat poprzednich z tendencją do poprawy stanu ich zachowania i utrzymania, a także 

rozbudowy sieci dróg na terenie gminy. Obecnie z uwagi na Rządowy Program Funduszu Dróg 

Samorządowych Gmina w większym stopniu realizuje zadania inwestycyjne z zakresu budowy  
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i remontów dróg. Środki rządowe pozwalają na wykonanie inwestycji przy jednoczesnym 

przeznaczeniu mniejszych środków Gminy Byczyna na remonty i przebudowy krótkich odcinków dróg 

gminnych. W taki sposób sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych, realizowane są 

drogowe zadania bieżące i inwestycyjne. Mimo tego, zapotrzebowanie na inwestycje drogowe na 

terenie Gminy Byczyna jest nadal duże. 

W 2020 r. roku w zakresie drogownictwa wykonaliśmy: 

1) remont ul. Kościuszki wraz z łącznikiem do ul. Klonowej w Byczynie. W wyniku realizacji 

zadania wyremontowano jezdnię na długości ok. 635 mb oraz ułożono ok. 1310 mb nowej 

nawierzchni chodników. Remont dofinansowany został z Rządowego Programu Funduszu 

Dróg Samorządowych. Koszty inwestycji wyniosły nieco ponad milion złotych. 

Dofinansowanie wyniosło  528.297,93 zł; 

2) przebudowę ulicy Kwiasowskiego i Lazara w Byczynie. Inwestycja została dofinansowana  

z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków wsparcia 

samorządów z Programu Rządowego związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 – 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano  

545 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej, 596 mb chodników z kostki brukowej oraz 

wykonano remont sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lazara. Koszty inwestycji wyniosły  

w sumie 1.226.596,94 zł, w tym 1.034.085,70 zł (ok. 84%) pochodziło ze środków rządowych; 

3) remont ul. Hotelowej w Byczynie. Zadanie obejmowało remont nawierzchni jezdni i części 

chodnika przy ul. Hotelowej w Byczynie. Wyremontowano 60 mb jezdni i ok. 30 mb chodnika. 

Zadanie wykonano ze środków własnych gminy. Koszt remontu wyniósł  

69.780,40 zł; 

4) remont ul. Spokojnej w Byczynie. Ułożono 100 mb nowej, asfaltowej nawierzchni jezdni. 

Zadanie wykonano ze środków własnych gminy. Koszt zadania wyniósł 1.407,82 zł; 

5) remont drogi wewnętrznej w Gołkowicach. Wykonano remont 190 metrowego odcinka drogi 

wewnętrznej w Gołkowicach na odcinku od kościoła do skrzyżowania drogi z drogą  

w kierunku Daniszowa. Wykonano nową nawierzchnię jezdni w ilości 663 m2. Zadanie 

wykonano ze środków własnych gminy oraz środków Funduszu Sołeckiego Gołkowic. Koszty 

realizacji zadania wyniosły 30.562,20 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Gołkowic 

10.000,00 zł). 

Łącznie w 2020 r. wykonano zadania remontów i  przebudowy dróg na kwotę około 2,4 mln zł. 

Ponad 1,55 mln zł pochodziło ze wsparcia z dotacji rządowych. Powstało 1,53 km nowych 

nawierzchni dróg i prawie 2 km chodników.  

 Ze środków własnych i funduszy sołeckich wsi zrealizowane zostały także bieżące remonty  

i utwardzenia kamieniem dróg podrzędnych w: Jakubowicach, Jaśkowicach, Biskupicach, Gosławiu, 

Nasalach, Miechowej, Polanowicach, Roszkowicach, Byczynie – ul. Nasalska, ul. 11 Listopada  

i ul. Cegielniana. 

W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego wykonano także: 

1) tabliczki kierunkowe w miejscowości Sarnów; 

2) zakup słupów, kabli latarni ulicznych w celu wykonania oświetlenia dróg 

w miejscowości Gołkowice, Sarnów (Chudoba); 

3) zakup luster drogowych dla miejscowości Byczyna; 
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4) wykonano przepust w miejscowości Dobiercie; 

5) zamontowano lampy solarne na gruntach gminnych w Paruszowicach, Wojsławicach  

i Nasalach. 

Ponadto w grudniu 2020 r. przyznano Gminie Byczyna 1.000.000 złotych dofinansowania ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę drogi dojazdowej do Byczyńskiej 

Strefy Rozwoju Gospodarczego. Droga biegnąca przy terenach inwestycyjnych połączy ulicę 

Kwiasowskiego z ul. Polanowicką w Byczynie. Realizacja tej inwestycji została zaplanowana do końca 

2022 r. 

III.1.2. Grunty zagospodarowane 
 

Zagospodarowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Byczyna przedstawia się następująco:  

1) grunty położone w miejscowości Byczyna oddane w użytkowanie wieczyste 

o łącznej powierzchni 4,3959 ha, w tym grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych, 

oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem pod 

działki budowlane, grunty pod garażami oraz grunty przeznaczone na cele przemysłowe; 

2) grunty oddane w dzierżawę. W 2020 r. Gmina Byczyna zawarła 42 umowy dzierżawy i najmu 

nieruchomości gruntowych. Większość z tych umów była zawierana z dotychczasowymi 

dzierżawcami, jako kontynuacja dzierżawy lub najmu. Nieruchomości objęte umowami 

dzierżawy na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiły łącznie powierzchnię 38,7412 ha; 

3) grunty oddane w użyczenie o łącznej powierzchni 22,1569 ha – zgodnie ze stanem na dzień 

31 grudnia 2020 r.- łączna powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie stanowiła na teranie 

miasta Byczyna 2,7594 ha oraz na obszarze wiejskim 19,3975 ha; 

4) grunty oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 6,5521 ha na rzecz samorządowych 

jednostek organizacyjnych. 

III.1.3. Lokale mieszkalne i użytkowe 

 

Na obszarze wiejskim gminy znajduje się 86 lokali mieszkalnych i socjalnych 

w 14 budynkach stanowiących własność Gminy Byczyna i 8 mieszkań w 6 budynkach wspólnot 

mieszkaniowych. Na terenie miasta Byczyna znajduje się 12 mieszkań w 5 budynkach własnych 

i 25 mieszkań w 24 wspólnotach mieszkaniowych.  

Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe będące własnością Gminy, to w przeważającej mierze 

budynki sprzed 1945 r. Budynki te, nie stwarzają zagrożenia budowlanego. Budynek 

w Byczynie przy ul. Moniuszki 4 oraz budynki w Jakubowicach 16A, Jakubowicach 50, Jaśkowicach 56, 

Miechowej 25f, Polanowicach 83 i 83A oraz budynek mieszkalno-użytkowy w Dobiercicach  

przy ul. Sienkiewicza 3A, to budynki po kapitalnym remoncie, w Polanowicach 81 po adaptacji na cele 

mieszkaniowe, natomiast budynek przy ul. Krótkiej 2 został wybudowany w 2015 r. 

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

1 budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą przeznaczony pod działalność spółdzielni 

socjalnych w Proślicach nabyte od ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu oraz 

1 budynek mieszkalny drewniany (wpisany do gminnej ewidencji zabytków) wraz z zabudowaniami 

gospodarczymi w Roszkowicach. W Polanowicach nr 82 zlokalizowany jest budynek dydaktyczny - na 

chwilę obecną pustostan.   
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Oprócz lokali mieszkalnych i socjalnych Gmina Byczyna posiada budynki gospodarcze, 

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

W 2020 roku wykonywano bieżące naprawy w miarę posiadanych środków finansowych  

i wymagań remontowych na poszczególnych budynkach. Budynki wspólnot mieszkaniowych 

remontowane były na podstawie podejmowanych przez wspólnoty uchwał. Gmina uczestniczy  

w nich, ponosząc koszty według udziałów w poszczególnych nieruchomościach. 

 

III.1.4. Obiekty użyteczności publicznej 

 

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

w sprawie przekazania składników mienia komunalnego w zarząd sołectwom część mienia 

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

zaliczyć obiekty użyteczności publicznej takie jak: świetlice, place zabaw 

i boiska sportowe w następujących miejscowościach: Borek, Ciecierzyn, Dobiercice, Gołkowice, 

Gosław, Jakubowice, Jaśkowice, Janówka, Miechowa, Nasale, Paruszowice, Pogorzałka, Polanowice, 

Proślice, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice.  

Do obiektów użyteczności publicznej należą także: 

 przychodnia lekarska i posterunek policji przy ul. Moniuszki w Byczynie, 

 budynek dworca kolejowego (pomieszczenia poczekalni i kas), 

 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, 

 „Gród Rycerski” we wsi Biskupice nad zalewem Biskupice - Brzózki (oddany 

w użyczenie Spółdzielni Socjalnej „GRÓD”). 

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

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

 

III.2. Zmiany w stanie mienia komunalnego 

 

Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2020 r. z zakresu posiadanych nieruchomości 

występują, w związku z nabywaniem nieruchomości sprzedażą gruntów mienia komunalnego, 

sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie, sprzedażą działek 

niezabudowanych w drodze przetargu, wydzierżawianiem, wynajmowaniem i oddaniem 

nieruchomości w użyczenie, wygaśnięciem dzierżawy, najmu lub użyczenia. 

III.2.1. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 
 

 W 2020 r. z mocy decyzji wydanych przez Wojewodę Opolskiego Gmina Byczyna nabyła 

nieodpłatnie trzydzieści sześć nieruchomości gruntowych stanowiących dotychczas własność Skarbu 

Państwa powiększając tym samym powierzchnię mienia gminnego 2,2117 ha.  
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 Ponadto Gmina Byczyna nabyła w drodze nieodpłatnego przeniesienia własności 

nieruchomości działkę nr 22/6 a.m. 3 położoną w Biskupicach o powierzchni 0,0541 ha na cele 

inwestycji infrastrukturalnych – działka stanowi istniejącą drogę. 

III.2.2. Umowy sprzedaży 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina Byczyna zbyła: 

1) nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki: 

 nr 739/13 a.m. 9 w Byczynie przy ul. Koëllinga – w formie przetargu nieograniczonego                   

za kwotę 66.870,00 zł (netto), 

 nr 745/31 a.m. 9 w Byczynie przy ul. Polanowicka – ul. Kwiasowskiego – w formie przetargu 

nieograniczonego za kwotę 54.237,00 zł (netto), 

 nr 745/28 a.m. 9 w Byczynie przy ul. Polanowicka – ul. Kwiasowskiego – w formie przetargu 

nieograniczonego za kwotę 47.571,00 zł (netto), 

 nr 745/23 a.m. 9 w Byczynie przy ul. Polanowicka – ul. Kwiasowskiego – w formie przetargu 

nieograniczonego za kwotę 51.611,00 zł (netto), 

 nr 413/3 a.m. 7 w Byczynie przy ul. Okrężnej – w formie przetargu ograniczonego                       

za kwotę 27.876,00 zł (netto); 

2) nieruchomości zabudowane oznaczone jako działki: 

 nr 29/26 a.m. 5 w Biskupicach – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 143.000,00 zł 

(netto), 

 nr 414/3 a.m. 2 w Polanowicach-Brzózki – w formie przetargu nieograniczonego 

za kwotę 60.600,00 zł (netto);  

3) lokale mieszkalne w formie bezprzetargowej na rzecz najemców: 

 Byczyna ul. Szpitalna 2/7 – uzyskując kwotę 14.400,00 zł (netto) z 85% bonifikatą, 

 Byczyna ul. Kościelna 1/3 – uzyskując kwotę 11.400,00 zł (netto) z 88% bonifikatą, 

 Byczyna ul. Stawowa 10/3 – uzyskując kwotę 6.144,00 zł (netto) z 88% bonifikatą, 

4) lokal mieszkalny w formie przetargu nieograniczonego: 

 Byczyna ul. Rynek 15/2 – uzyskując kwotę 56.509,80 zł (netto) z bonifikatą 1% od części 

wpisanej do rejestru zabytków. 

Łącznie w 2020 r. Gmina Byczyna ze sprzedaży nieruchomości i lokali uzyskała kwotę  

ponad 540.000,00 zł netto. 

III.3. Dochody Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zmiany w stanie 

mienia 
 

        Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Byczyna uzyskała w zakresie gospodarki nieruchomościami 

dochody w wysokości 1.238.433,99 zł złotych.  

Na ww. dochody wpłynęły przede wszystkim opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych 

i najmu lokali użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali wyszczególnione 

w poniższym zestawieniu. 
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Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie planu Różnica 

1. Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 27.000,00 zł 23.888,08 zł - 3.111,92 zł 

2. 

Opłaty z tytułu czynszów 

mieszkaniowych i najmu lokali 

użytkowych 

620.000,00 zł 598.874,27 zł - 21.125,73 zł 

3. 

Opłata z tytułu  

użytkowania wieczystego  

oraz przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego  

w prawo własności 

25.000,00 zł 24.824,05 zł - 175,95  zł 

13.000,00 zł 12.184,48 zł - 815,52 zł 

4. 
Sprzedaż lokali i gruntów 575.215,00 zł 540.355,72 zł - 34.859,28 zł 

Koszty geodezyjne 5.580,00 zł 5.579,68 zł - 0,32 zł 

6. 
Opłata adiacencka  

i planistyczna 
31.400,00 zł 32.727,71 zł +1.327,71 zł 

RAZEM: 1.297.195,00 zł 1.238.433,99 zł - 58.761,01 zł 

 

IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

Raport o stanie gminy powinien zawierać informację o realizacji gminnych programów i polityk  

i strategii. Dlatego też w niniejszym rozdziale dokonano opisu najważniejszych zamierzeń 

zrealizowanych w roku 2020.  

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

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

strategicznych, a każdy cel strategiczny uszczegółowiony został celami operacyjnymi. Były 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.  
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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.   

 

W roku 2020 podjęte przez Burmistrza Byczyny działania zakładały realizację założeń 

strategicznych i operacyjnych. W związku z pandemią COVID-19 niektóre z nich były obarczone 

fiaskiem z uwagi na brak możliwości podjęcia działań z tym związanych, lecz niektóre z nich zostały 

zrealizowane z sukcesem. W działaniach gminy należy szczególnie podkreślić m.in.:  

w celu strategicznym 1: 

 Przedłużenia terminów płatności podatków oraz zmiany zwolnień od podatków dla podmiotów  

w związku z wystąpieniem sytuacji  pandemicznej; 

 działania zdalnego nauczania i reakcji na sytuację pandemiczną w szkołach, zaopatrzenia szkół  

w sprzęt służący nauce zdalnej z udziałem środków zewnętrznych, 

w celu strategicznym 2: 

 dążenie do pozyskania środków na remont zabytkowych obiektów gminy Byczyna służących 

rozwojowi turystyki, w tym w szczególności murów obronnych Byczyny, działania z zakresu 

utworzenia parku kulturowego i odbudowania produktu turystycznego Byczyny, 

w celu strategicznym 3: 

 budowa i remonty infrastruktury technicznej w tym szczególnie infrastruktury drogowej m.in. 

remont ul. Kościuszki w Byczynie, budowa ul. Lazara i Kwiasowskiego i remont sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. Lazara z udziałem środków finansowych pozyskanych z zewnątrz, 

 wspieranie działań mających na celu bezpieczeństwo publiczne w związku z pandemią COVID - 19 

w szczególności: organizacja nauki zdalnej, aktywne uczestnictwo systemu gminnej obrony 

cywilnej i uczestnictwo Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w działaniach walki  

z sytuacją pandemiczną; 

w celu strategicznym 4: 

 wspieranie działań mających na celu bezpieczeństwo publiczne w związku z pandemią COVID 19 

w szczególności: organizacja nauki zdalnej, aktywne uczestnictwo systemu gminnej obrony 

cywilnej i uczestnictwo służb ratunkowych z terenu gminy w działaniach walki z pandemią; 

 podejmowanie szczególnej współpracy z jednostkami terytorialnymi, administracją rządową  

i samorządową wszystkich szczebli w walce z pandemią. 

 

Szczegółowe informacje nt. poszczególnych działań zawarto w poszczególnych rozdziałach 

niniejszego opracowania. Tam też przedstawiono efekty ich realizacji. 
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IV.2. Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Byczyna 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem mającym na celu przedstawienie 

planowanych działań Gminy zmierzających do redukcji zużycia energii. PGN wskazuje działania  

w zakresie gospodarowania energią, służące ograniczeniu emisji i optymalnemu wykorzystaniu 

posiadanych zasobów. W długofalowej perspektywie PGN zakłada podjęcie działań mających na celu 

wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie oraz inicjatyw mających wpływ na zmiany 

postaw lokalnych konsumentów energii. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna został 

przyjęty Uchwałą nr XXVIII/195/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lipca 2016 r. 

 

 W ramach zadań średnio i krótkoterminowych planowanych do realizacji w roku 2020  

zrealizowano: 

 

1. Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i wymiana 

oświetlenia na energooszczędne 

Realizacja zakupu  i montażu solarnych lamp oświetleniowych. Zakupiono i zamontowano 3 lampy na 

gruntach gminnych w Paruszowicach, Wojsławicach i Nasalach. W sumie w latach 2017-2020 łącznie 

zamontowano 33 szt. solarnych lamp oświetleniowych, za kwotę 168.869,30 zł ze środków własnych 

gminy. 

2. Modernizacja, przebudowa, remonty dróg gminnych m.in. w Biskupicach, Ciecierzynie, 

Wojsławicach, Jaśkowicach 

Realizacja zadań: 

 „Remont ulicy Kościuszki wraz z łącznikiem do ul. Klonowej w Byczynie”; 

 „Budowa ulic Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie”; 

 „Remont ul. Hotelowej w Byczynie”; 

 „Remont ul. Spokojnej w Byczynie”.  

 „Remont drogi wewnętrznej w Gołkowicach od kościoła do drogi w kierunku Daniszowa”. 

Szczegółowy opis zawarto w pkt III.1.1. 

 

Łącznie w latach 2017 - 2020 wybudowano lub wykonano remonty 5.726 mb dróg i przy tym 

2.301 mb chodników. Koszty wykonania to 7.066.188,48 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu ze 

źródeł zewnętrznych w kwocie 2.933.211,85 zł. Wykonano także remonty cząstkowe dróg 

asfaltowych oraz utwardzenia kamieniem dróg wewnętrznych nieutwardzonych. Remonty  

i utwardzenia wykonano praktycznie w każdej miejscowości gminy ze środków gminy Byczyna  

i środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości gminy. 

 

3. Działania informacyjno - promocyjne w zakresie oszczędności energii, efektywności 

energetycznej i OZE 

Działania prowadzone były poprzez rozdawanie ulotek i wywieszanie plakatów pozyskanych  

z WFOŚiGW w Opolu. 

4. Budowa wiat i wyposażenie przystanków autobusowych będących własnością Gminy. 

W roku 2020 postawiono wiaty przystankowe w Jakubowicach i Paruszowicach - Długa.  
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IV.3. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017-2020 
 

Program Ochrony Środowiska (POŚ) 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 niezbędne są 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 2020 swoje zadania  w zakresie: 

 monitoringu jakości powietrza, 

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

 ochrona środowiska przed hałasem (m.in. remonty dróg), 

 gospodarki wodno-ściekowej (m.in. bieżąca konserwacja przydomowych oczyszczalni 

ścieków), 

 ochrony gleb i monitoringu (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), 

 wzmocnienia skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia poważanej 

awarii /ochrona przed pożarami (m.in. zakup sprzętu do OSP), 

 kształcenia i wymiany najnowszej wiedzy wraz z upowszechnianiem systemów zarządzania 

środowiskiem (m.in. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). 

 

1. Oczyszczalnie ścieków 

W zakresie wydatków bieżących wykonywano serwisowanie 167 sztuk przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą zadania polegającego 

na: „Uregulowaniu gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę  

i wyposażenie oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Usuwanie azbestu  

 

W roku 2020 w zakresie ochrony środowiska Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie 

pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna - w roku 2020”.  

Całkowity koszt zadania wynosił 19.829,71 zł i został w 100 % pokryty z dofinansowania 

w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

W ramach ww. zadania unieszkodliwiono 36,486 Mg wyrobów zawierających azbest 

z 11 nieruchomości w 10 miejscowościach (Polanowice, Proślice, Roszkowice, Ciecierzyn,  Dobiercice, 

Gołkowice, Wojsławice, Jaśkowice, Kochłowice, Kostów). 
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3. Usuwanie drzew i krzewów  

 

W zakresie ochrony przyrody w roku 2020, w związku z przepisami ustawy 

o ochronie przyrody dla osób fizycznych nie wydawano pozwoleń na usunięcie drzew 

i krzewów, jeżeli ich usunięcie nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.                         

Osoby fizyczne dokonywały zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa. 

W 2020 r. wydano 17 zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów dla osób prawnych oraz osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.   

Jednocześnie Gmina Byczyna uzyskała 30 zezwoleń na usuniecie drzew od Starosty 

Kluczborskiego i 2 zezwolenia na usunięcie drzew od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   

w Opolu. 

 

IV.4. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 
 

Realizacja niniejszego ustawowego Programu sprawowana jest przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Byczynie, gdyż to właśnie w świetle ustawy obowiązek wspierania rodziny 

przeżywającej trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz organizacji pieczy 

zastępczej w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na 

organach administracji rządowej.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie zatrudniony jest jeden asystent rodziny na umowę  

o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy. Asystent rodziny to osoba przez pewien czas 

wspierająca rodzinę, po to, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, 

zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.  

W roku 2020 łącznie z pomocy w formie asystenta skorzystało 19 rodzin, w tym 48 dzieci,  

z 4 rodzinami zakończono współpracę ze względu na osiągnięcie celów oraz zmianę miejsca 

zamieszkania - poza Gminę Byczyna. 

W ramach realizacji zadania związanego ze wspieraniem rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej 

poniósł sfinansował pobyt 29 dzieci w systemie pieczy zastępczej (5 dzieci przebywa w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, 24 dzieci przebywa w 16 rodzinach zastępczych).  Zgodnie z ustawą jest 

to zadanie własne gminy.  

W ubiegłym roku na ten cel wydatkowano 160.992,26 zł, tj. placówki opiekuńczo- wychowawcze 

74.712,53 zł oraz rodziny zastępcze 86.279,73 zł.  

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie realizował projekt socjalny Praca- Pasja- 

Pomaganie- Kierunek-> Rodzina. Projekt ten, skierowany był ogólnie do 15 rodzin, objętych 

wsparciem asystenta rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie. Tylko 13 rodzin wyraziło 

chęć czynnego udziału w realizowanych zajęciach. Łącznie  w projekcie wzięło udział  14 kobiet,  

14 mężczyzn oraz 28 dzieci. W ramach projektu zostało zrealizowane  wsparcie  rodzin poprzez 

spotkanie ze specjalistą - psychoterapeutą. Łącznie odbyło się 20 spotkań, w których uczestniczyły 

w/w  rodziny.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie w 2020 roku skorzystał z możliwości doposażenia rodzin 

i dzieci w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej. Asystent rodziny w listopadzie 2020 r. zgłosił   

8 rodzin objętych pomocą asystenta, które wymagały wsparcia w powyższym zakresie. 

Doposażaniem w sprzęt komputerowy zajmowała się Fundacja Sarigato. Po weryfikacji rodzin, 

Fundacja skontaktowała się z 3 rodzinami.  
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IV.5. Realizacja Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami 

pozarządowymi  
 

Głównym celem programu założonego na 2020 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:  

 turystyki i krajoznawstwa, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  

 ochrony i promocji zdrowia,  

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Wsparcie odbywało się za pomocą udzielanych dotacji na realizację zadań publicznych w ramach 

otwartego konkursu ofert w tych czterech priorytetowych obszarach. Komisja po dokonaniu oceny 

merytorycznej rozdysponowała środki publiczne w poszczególnych rodzajach zadań, przyznając 

dofinansowanie dla 4 wniosków. Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje: 

 

 Obszar „Turystyka i krajoznawstwo” – wydatkowano 7.280,00 zł. Dotację otrzymało: 

Stowarzyszenie Animacji Lokalnej „ARKONA” na zadanie pn.: „O czym mówią kości” - w ramach 

projektu stowarzyszenie wykonało stojak dwustronny wystawienniczy na 12 plakatów formatu A1 

zawierający informacje i zdjęcia z wykopalisk archeologicznych w Byczynie. Z uwagi na obostrzenie 

związane z pandemią COVID-19, działania plenerowe – inscenizacja Dziadów, teatr ognia -  

podzielono na dwa etapy. 31 października 2020 r. odbyło się w ramach środków z dotacji  spotkanie 

bardzo małej grupy osób oraz plenerowy pokaz ognia, natomiast zamiast wykładu „na żywo”  

dr Magdaleny Przysiężnej – Pizarskiej, zorganizowany został webinar w trybie „on-line”.  

 

 Obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”- wydatkowano  

1.800,00 zł. Dofinansowanie otrzymało: 

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy 

Wzajemnej” na zadanie pn.: „Dla każdego coś ważnego”. W ramach działania stowarzyszenie 

przeprowadziło 4 spotkania tematyczne grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 

(spotkania dotyczyły m.in. problemów depresji u dzieci, relacji z nastolatkami oraz relacji rodzica  

z dzieckiem niepełnosprawnym). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkania odbyły się  

„on-line”. Stowarzyszenie zorganizowało również konkurs rysunkowy dla dzieci niepełnosprawnych 

pn.: „Ja i moja rodzina”. Planowane spotkanie wigilijne, które corocznie odbywało się w Centrum 

Integracji Społecznej, ze względu na sytuację epidemiologiczną  odbyło się w sposób indywidualny, 

przybrało postać „objazdową”. Członkowie stowarzyszenia dostarczyli indywidualnie do każdego  

z domów swoich podopiecznych zestaw świąteczny, na który złożył się słodki poczęstunek, książka 

oraz nagrody za udział w konkursach.  

 

 Obszar „Ochrona i promocja zdrowia” – wydatkowano 4.900,00 zł. Dotacji udzielono:  

Stowarzyszeniu Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy 

Wzajemnej” na zadanie pn.: „W grupie siła V”. W ramach działania stowarzyszenie przeprowadziło 



22 
 

spotkania psychologiczno-warsztatowe dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu 

gminy Byczyna. Zorganizowany został wyjazd integracyjno – terapeutyczny z elementami hipoterapii 

dla środowiska rodzin niepełnosprawnych. Stowarzyszenie zwróciło 100,00 zł, tytułem 

niewykorzystanej kwoty dotacji. 

 Obszar „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – przyznano 

dotację w kwocie 5 000,00 zł   

Stowarzyszeniu „Babeczka” na zadanie pn.: „Moje rękodzieło artystyczne”. W ramach zadania 

stowarzyszenie przeprowadziło pięć warsztatów rękodzielniczych (florystyczny, tworzenia ozdób, 

fotograficzny, plastyczny i eko-rękodzieła). 

 

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 2020 r. 
 

W 2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych podejmowane były następujące działania:  

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie.  

W punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Byczynie, udzielane były bezpłatne porady.  

W ramach działalności punktu udzielana była także pomoc osobom dotkniętym problemem 

alkoholowym lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin. Dodatkowo odbyły się spotkania ze 

specjalistą psychiatrą oraz konsultacje psychologiczne. W punkcie konsultacyjnym w 2020 r. 

zatrudnionych było 3 psychologów: psycholog – terapeuta uzależnień, psycholog dziecięcy oraz 

psycholog dziecięcy oddelegowany do szkół na terenie gminy Byczyna.  

Łącznie w roku 2020 udzielono 506 porad indywidualnych: psycholog terapeuta – 310 

konsultacji, psycholog dziecięcy (zatrudniony od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r.) – 80 konsultacji, 

psycholog oddelegowany do szkół na terenie gminy Byczyna – 116 konsultacji 

 Profilaktyczna działalność edukacyjna, wychowawcza oraz informacyjna (głównie dzieci  

i młodzieży). 

Działania szkół w ramach realizacji Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

Zespół Szkół w Byczynie, Technikum Handlowe i Agrobiznesu, Szkoła Branżowa I stopnia:  program 

„Zdrowie jest ważne”. Wzięło w nim udział 149 dzieci oraz nauczyciele. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach:  program „Apteczka Pierwszej Pomocy 

Emocjonalnej”. W programie udział wzięli rodzice, 30 dzieci oraz nauczyciele Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Roszkowicach. 

Publiczne Przedszkole w Byczynie: program „Stop pandemii”. W programie wzięło udział 204 dzieci, 

204 rodziców oraz 12 nauczycieli Publicznego Przedszkola w Byczynie.  
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach: program „Jestem uważny”. Wzięło w nim udział  

44 dzieci, 50 rodziców oraz 10 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostowie: program „Bezpiecznie w Sieci”. W programie wzięło 

udział 77 dzieci, 38 rodziców oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie.  

Zespół Szkół w Byczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie: program  „SOS – zdrowie  

w ciele jest”.  W programie wzięło udział 100 dzieci, 40 rodziców oraz10 nauczycieli. 

 Działania podjęte przez Gminna Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Byczynie 

Komisja spotkała się na 5 posiedzeniach, głównie w celu: przeprowadzania rozmów 

profilaktycznych z zaproszonymi osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin, 

podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zaopiniowania wniosków przedsiębiorców 

o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, kontroli w zakresie 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Członkowie Komisji wzięli czynny udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.   

Do komisji wpłynęło 11 wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej  alkohol.  

W 2020 r. Komisja skierowała 3 osoby na badania przez biegłych sądowych w zakresie psychiatrii  

i psychologii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Skierowano również do Sądu Rejonowego 

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Kluczborku łącznie 9 wniosków dotyczących zobowiązania do 

poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym  zakładzie lecznictwa odwykowego wobec 

osób nadużywających alkoholu.      

W 2020 roku Zespół ds. Kontroli przeprowadził kontrolę punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w placówkach handlowych na terenie gminy. Ogółem skontrolowano 13 punktów 

sprzedaży alkoholu. Podczas kontroli, wobec sprzedawców zostały podjęte działania informacyjno – 

edukacyjne, tj. rozprowadzenie ulotek i broszur. W kontrolowanych punktach nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości.  

W 2020 r. środki finansowe zaplanowane na realizację Gminnego programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na terenie gminy Byczyna wynosiły 159.000,00zł. 

 Na realizację programu wydatkowano kwotę 121.786,76 zł. Środki niewykorzystane zasilą budżet 

profilaktyki na rok 2021.  Z uwagi na ogłoszoną w 2020 r. pandemię COVID-19, zadania zaplanowane 

do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zrealizowane zostały, zachowując ścisły reżim sanitarny.  

 

IV.7. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2020 
 

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 11 ust. 1 oraz 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt Rada Miejska corocznie określa w drodze uchwały Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Powołany przepis ustawy określa 

również jakie elementy powinien obejmować przedmiotowy Program,  a  mianowicie: 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
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 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

 odławianie bezdomnych zwierząt; 

 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 usypianie ślepych miotów; 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                       

z udziałem zwierząt.  

Odławianie bezdomnych zwierząt Gmina Byczyna realizuje poprzez firmę Handlowo-Usługową 

Mariusz Jurczyk z Zawiercia. Odłowione zwierzęta podlegają przewiezieniu do schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w Miedarach, ul. 1 Maja 76, prowadzonego przez ww. firmę. Zwierzęta 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale dotąd pozostawały będą 

przekazywane do gospodarstwa rolnego Pana Romana Czajkowskiego w Roszkowicach, z którym 

Gmina zawarła stosowne porozumienie, w celu zapewnienia właściwej opieki. Zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie 

gminy Byczyna realizowane jest przez Gabinet Weterynaryjny Ecovet s.c., ul. Ogrodowa 7, 98-430 

Bolesławiec. Opieka nad kotami wolnożyjącym odbywa się głównie przez opiekunów społecznych 

zwierząt oraz pracowników Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu 

Miejskiego w Byczynie. Adopcja zwierząt prowadzona jest przez schronisko dla zwierząt oraz 

opiekunów społecznych zwierząt. 

W roku 2020 na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano środki finansowe  

w wysokości  44 821,84 zł, w tym: 

 zakup karmy dla zwierząt:  131,84 zł, 

 usługi weterynaryjne: 12 587,00 zł, 

 wyłapanie i umieszczenie zwierząt w schronisku:  32 103,00 zł.   W roku 2020 odłowiono  

i przekazano do schroniska 26 zwierząt (psy i koty). 
 

IV.8. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Byczyna 

 na lata 2017 – 2020 
 

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) miasta i gminy Byczyna opracowany został w 2018 r.  

i obejmuje lata 2017 - 2023. Jego głównym celem jest poprawa sfery społecznej, gospodarczej, 

przestrzennej, technicznej i środowiskowej poprzez kompleksowe i interdyscyplinarne działania, 

ukierunkowane na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu. Szczególnym obszarem tzw. 

zdegradowanym, określonym w LPR jest obszar centrum miasta wraz z cmentarzem komunalnym, 

stadionem, „Nowym Parkiem”, „Starym Parkiem”,  osiedlem mieszkaniowym przy ul. Polnej  

z zabudową do przedszkola w Byczynie.  Działania w zakresie realizacji LPR w 2020 r. były znacznie 

ograniczone przez sytuację pandemiczną i sytuację finansową gminy. Jednak z zadań, które określa 

Program udało się m.in.:  

 rozliczyć projekt „Remont kaplicy pw. św. Jadwigi w Byczynie” realizowany w 2019 r.  

z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 
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 przeprowadzić montaż nowych opraw lamp oświetlenia stadionu miejskiego im. Kazimierza 

Górskiego w Byczynie, których zakupu dokonano w 2019 r. ze środków budżetu 

obywatelskiego miasta Byczyna; 

 złożyć wniosek o dofinansowanie remontu murów obronnych miasta Byczyna na odcinku 

południowo – zachodnim, którego realizacja odbędzie się w br.; 

 zlecić wykonanie dokumentacji  dot. naprawy i montażu iglicy byczyńskiego Ratusza i budowy 

kryp na pochówek szczątków eksplorowanych w Byczynie w latach 2010-2014; 

 dofinansować ze środków gminy, w ramach dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, remonty 

budynków w centrum miasta m.in.: Okrężna 31, Kościelna 16; 

 podjąć rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie budowy chodnika  

w Roszkowicach, węzła trasy S11 Byczyna Wschód, przebudowy drogi 487 relacji Byczyna – 

Gorzów Śląski na odcinku miejscowości Roszkowice; 

 rozpocząć rozmowy nt. utworzenia dla centrum miasta Byczyna parku kulturowego. 
  

IV.9. Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

26 sierpnia 2020 r. została podjęta uchwała Nr XXVIII/210/20 Rady Miejskiej w Byczynie  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna.  W bieżącym roku wyłoniono wykonawców 

projektu zmiany studium. Planowany koszt wynosi 59.040,00 zł brutto. 

W 2020 r. podpisano również umowę z Fundacją Sendzimira w zakresie udziału Gminy Byczyna  

w  ogólnopolskim projekcie pod nazwą „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie  

w gminach”, na mocy której Gmina otrzymała dotację w kwocie 20.000,00 zł na działania związane ze 

wsparciem samorządu przy przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów 

dotyczących planowania przestrzennego. 
 

IV.10. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

W 2020 roku procedowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Jaśkowice oraz dla wsi Roszkowice.  

1. W przypadku procedowania planu dla wsi Jaśkowice projekt uchwały został przygotowany na 

listopadową  sesję Rady Miejskiej, lecz z uwagi na zmianę przepisów, która nałożyła obowiązek 

opracowania planu w wersji wektorowej – tj., mapy edytowalnej, ostatecznie został wycofany  

z porządku obrad sesji.  

2. W kwestii planu dla wsi Roszkowice – istnieje konieczność powtórzenia procedury, gdyż  

w dokumentacji brakowało kompletu dokumentów z okresu 2014 i 2015 roku, w tym oryginałów 

stanowisk organów uzgadniających oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru dokumentów. Dopiero 

w lutym br.  ostatecznie odzyskano dokumenty związane z procedurą uchwalania obu planów, 

które zostały zwrócone przez biuro projektowe.  
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Na chwilę obecną dalsze postępowania w kierunku ich zatwierdzenia, zostały wstrzymane do 

czasu opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, gdyż na tym 

etapie istnieje możliwość dostosowania zapisów projektów obu planów do nowego studium.  
 

IV. 11. Realizacja Programu „Karta Dużej Rodziny” oraz „Opolska Karta Rodziny i Seniora” 
 

Karta Dużej Rodziny, to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z dziećmi 3+  

zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze, mają możliwość 

tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, czy księgarni na terenie 

całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty 

codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia  

i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za 

usług telekomunikacyjne, czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją 

publiczną  w wybranych miejscowościach. W 2020 r. zamówiono 40 Kart Dużej Rodziny. 

Uprawnionymi do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora są: rodzice – należy przez to 

rozumieć odpowiednio: małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, osoby samotnie 

wychowujące dzieci, rodzinę zastępczą, rodzinne domy dziecka, przedstawicieli ustawowych, 

mieszkających na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do 

ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę, lub z jednym dzieckiem 

niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie  

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Z programu mogą również skorzystać 

seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia. W 2020 r. zamówiono 12 kart. 

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 realizowanych przez Spółkę „Hydrokom” jest 

obowiązujący „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Spółki „Hydrokom” w Kluczborku na lata 2018 – 2021 dla Gminy Byczyna”.  

        W roku 2020 zrealizowano następujące zadania:  

 Ukończono zadanie „Przyłącze wodociągowe – Byczyna, ul. Słoneczna 2-8 – wydatkując  

w 2020 r. – 18.705,17 zł netto. 

 Wykonano ulepszenie sieci wodociągowej Pogorzałka. Koszty poniesione na ten cel w roku 

2020 wyniosły  4.280,26 zł netto. 

 Ulepszono  sieć wodociągową w Byczynie, w ul. Polanowickiej  – wykonano w 2020 r. roboty 

na kwotę 11.523,88 zł netto. 

Stan zwodociągowania i skanalizowania gminy 

Podstawowym problemem Gminy pozostaje jednak gospodarka ściekowa. Spółka zarządza 

mieniem własnym, związanym z ujmowaniem i dostarczaniem wody, wniesionym aportem do 

majątku spółki (po byłym ZGK w Byczynie). Natomiast, majątek służący do ujmowania i oczyszczania 

ścieków w całości pozostaje  majątkiem Gminy, należy do niego m.in. : 

 miejska oczyszczalnia ścieków w Byczynie, 

 sieci kanalizacyjne, przyłącza w Byczynie 
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 sieć kanalizacji burzowej w Byczynie 

 sieć kanalizacyjna , przepompownie,  przyłącza w Roszkowicach, 

 oczyszczalnie w Jakubowicach , Polanowicach i Biskupicach   

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków : 

etap I – 52 szt. oczyszczalnie produkcji firmy Kessel, 

etap II - 113 szt. oczyszczalnie produkcji firmy Traidenis. 

Nierozwiązaną kwestią pozostaje sprawa wydatkowania środków w celu utrzymania majątku 

dzierżawionego przez WiK „Hydrokom”. Spółka sygnalizowała konieczność dokonania napraw  

w miejskiej oczyszczalni ścieków w Byczynie, szacowany  koszt może wynieść ponad pół miliona 

złotych.  Należy pamiętać, iż Spółka jedynie dzierżawi oczyszczalnię. Umowa dzierżawy została 

zawarta na czas określony tj., do dnia 30 czerwca 2021 roku. Biorąc pod uwagę to, że w tym samym 

okresie zakończy się czas obowiązywania taryf stosowanych przez Spółkę, należy spodziewać się  

ewentualnej odmowy zawarcia umowy dzierżawy na następne lata, lub co bardziej prawdopodobne 

koszty niezbędnych napraw i remontów zostaną przewidziane w nowej taryfie, a tym samym oplata za 

oczyszczalnie ścieków ulegnie znacznej podwyżce. 

 

IV. 13 Realizacja Powiatowego Programu szczepień przeciw meningokokom typu C  

 

Program ten, był realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku oraz 

pozostałymi gminami z terenu naszego powiatu. Głównym celem realizacji programu jest ochrona 

dzieci 6 – letnich przed zapaleniem opon mózgowo – rdzeniowych oraz zachorowaniem na sepsę.  

W roku 2020 ze szczepienia skorzystało jedynie 34 dzieci, co stanowi jedynie 44% wszystkich 

uprawnionych do szczepienia dzieci w tym roku (78 dzieci). Poniesiono kosz w kwocie 3.077,40 zł. 

IV.14. Realizacja Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”  
 

         Od 1 stycznia 2019 r. Uchwałą Rady Ministrów wszedł w życie Rządowy program „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia 

dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji,  

ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób 

niepełnosprawnych.  Działania realizowane w ramach Programu to:  

 finansowanie posiłków w placówkach oświatowych dla osób spełniających kryteria programu,  

 przyznawanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.  

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy 

społecznej. Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie 

przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego: tj. 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej oraz 792 zł na osobę w rodzinie. 

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaj świadczenia, ilości osób, które skorzystały i kwoty 

wydatkowane na ten cel w 2020 r.  

Rodzaj świadczenia Liczba dzieci Liczba dorosłych Kwota 

Posiłek 97 6 22.342,00 zł 

 Liczba rodzin Kwota 

Świadczenie pieniężne 53 39.040,00 zł 
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V. REALIZACJA PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 
 

W 2020 roku Rada Miejska w Byczynie działała w oparciu o roczny plan pracy przyjęty uchwałą 

XXI/142/20 na sesji w dniu 29 stycznia 2020 roku.  

Niewątpliwie był to rok szczególnie trudny, naznaczony pandemią niepozostającą bez wpływu na 

codzienność nas wszystkich, wszystkich instytucji, organów, w tym organów jednostek samorządu 

terytorialnego. Stale zmieniająca się sytuacja epidemiczna w naszym kraju, wprowadzone w drodze 

ustawy i rozporządzeń obostrzenia i zalecenia służb sanitarnych przełożyły się na formy pracy Rady.  

W 2020 roku Rada odbyła 15 posiedzeń plenarnych w tym 4 w tradycyjnym trybie obradowania  

w siedzibie Rady Miejskiej i 11 w trybie zdalnym [zgodnie z art. 15 zzx Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)]. Pierwsze z posiedzeń zdalnych ze względu  

na możliwości techniczne, jakimi wówczas Rada dysponowała, przeprowadzone zostało w formie 

korespondencyjnej, pozostałe w formie teleinformatycznej. 

Z 15 posiedzeń Rady 10 wynikało z planu pracy, 5 było sesjami zwołanymi na wniosek pani 

Burmistrz w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Średnia 

frekwencja na sesjach kształtowała się na poziomie 87,5 %. 

W sesjach Rady uczestniczyli: Burmistrz Byczyny, Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik 

Gminy oraz Radcy prawni. W związku z podejmowaną tematyką bądź rozpatrywanymi projektami 

uchwał na posiedzenie zapraszani byli kierownicy referatów odpowiedzialnych za omawiane kwestie, 

przygotowujący i uzasadniający projekty uchwał,  osoby przygotowujące przedkładane Radzie 

sprawozdania.  

W roku 2020 Radni pracowali zgodnie z rocznymi planami pracy w czterech Komisjach stałych:  

1. Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa (plan pracy- uchwała XXII/146/20),  

2. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (plan pracy- uchwała XXI/143/20) ,  

3. Komisji Rewizyjną (plan pracy- uchwała XXII/147/20), 

4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji). 

Komisje opiniowały i rozpatrywały sprawy przekazane przez Radę, Przewodniczącą Rady. Radni 

opiniowali projekty uchwał, wnioski, sprawozdania, rozpatrywali wpływające petycje, skargi i wnioski 

(w okresie sprawozdawczym rozpatrzono 7 petycji, 3 skargi i 1 wniosek. Petycje, których rozpatrzenie 

nie leży w kompetencjach Rady zostały przekazane organom właściwym do ich rozpatrzenia), komisja 

rewizyjna przeprowadziła jedną kontrolę ujętą w planie pracy. Sprawozdanie (stanowiące integralną 

część niniejszego dokumentu) z prac poszczególnych Komisji za 2020 rok przedłożyli, zgodnie z art. 21 

ustawy o samorządzie gminnym, ich Przewodniczący. Oprócz indywidualnych posiedzeń 

poszczególnych komisji w sprawach istotnych i należących  do kompetencji  dwóch lub więcej komisji, 

komisje odbywały wspólne posiedzenia. Ta forma posiedzeń była przez przewodniczących komisji 

budżetu, oświaty i rewizyjnej najczęściej w tym roku wybierana. 

W okresie sprawozdawczym działała też powołana Uchwałą Nr IV/13/18 Rady Miejskiej  

w Byczynie z dnia 07.12.2018 r. na potrzeby zmiany Statutu gminy Byczyna doraźna Komisja 

Statutowa. Jej prace nie zostały jeszcze zakończone. 
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W roku 2020 po raz kolejny przeprowadzona została procedura Budżetu Obywatelskiego. 

Powołany został też przez Burmistrza zespół ds. rozpatrzenia wniosków o dotację celową na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. W pracach związanych z tym przedsięwzięciami 

uczestniczyli Radni Rady Miejskiej. W październiku Radni spotkali się z p. Januszem Kowalskim 

Wiceministrem Aktywów Państwowych w sprawie formalnych możliwości rewitalizacji jednego  

z zabytków – byczyńskich murów obronnych. 

W roku 2020, mimo utrudnień związanych ze stanem epidemicznym, Radni spotykali się  

z mieszkańcami Gminy Byczyna, przyjmowali wnioski, uwagi, zapoznawali się z sygnalizowanymi  

im problemami. Przewodnicząca Rady Miejskiej na bieżąco omawiała aktualne zagadnienia  

z Burmistrzem, Sekretarzem Gminy i kierownikami poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego  

w Byczynie. Przyjmowała (w trakcie pełnionych cotygodniowych środowych dyżurów) mieszkańców  

w sprawie zgłaszanych skarg i wniosków. W pozostałe dni mieszkańcy mogli je zgłaszać telefonicznie 

lub bezpośrednio w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Byczynie. Przewodnicząca 

Rady uczestniczyła także, jako osoba zaproszona, w spotkaniach, uroczystościach (jubileusz CISPOLu, 

nadaniem sztandaru  jednostce ochotniczej straży pożarnej w Nasalach, mszy dożykowej i z okazji 

Dnia Niepodległości), w których reprezentowała Radę.  

W 2020 roku Rada podjęła 111 uchwał. Z inicjatywą uchwałodawczą występowała przede 

wszystkim pani Burmistrz – 90 uchwał, Rada – 21. Podejmowane uchwały dotyczyły  najczęściej: 

gospodarki finansowej gminy (zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej – 18 uchwał), 

rozpatrywanych petycji, skarg i wniosków (15 uchwał), gospodarowania gminnym mieniem – 11 

uchwał (zgody na zbycie nieruchomości – 4, zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

mieszkalnego – 3, zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy – 4), udzielenia dotacji celowej na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – 4 uchwały  oraz wielu spraw istotnych 

dla mieszkańców Gminy Byczyna, w tym: 

styczeń 

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Zamojskiego  

w Byczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Byczynie poprzez dodanie drugiej lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych   

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019 / 2020 na terenie Gminy 

Byczyna.   

w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/430/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Byczyna   

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Byczyna   

luty 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych   

kwiecień 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy 

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.   
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w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację programu 

szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci sześcioletnich zamieszkałych 

na terenie Gminy Byczyna i dotacji celowej z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kluczborku  

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych   

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2021-2030   

w sprawie zmiany uchwały ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących 

organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Byczyna  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2020.   

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Zamojskiego w Byczynie 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Byczynie poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych   

w sprawie regulaminu korzystania z kaplicy przedpogrzebowej przy ul. Dworcowej w Byczynie   

w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna   

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,   

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,   

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości,   

uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,   

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie gminy Byczyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu   

maj 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka 

w Publicznym Żłobku w Byczynie  prowadzonym przez Gminę Byczyna  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/159/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 kwietnia 2020 roku 

w sprawie Regulaminu korzystania z kaplicy przedpogrzebowej przy ul. Dworcowej w Byczynie. 

czerwiec 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 

2020- 2024   

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego   

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Byczyna oraz 

określenia granic ich obwodów   
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w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również trybu ich pobierania   

lipiec 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Byczyna  

a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - 

zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu    

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 na terenie Gminy 

Byczyna   

sierpień 

uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków.    

w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi publicznej gminnej nr 100523O 

zlokalizowanej na terenie miasta Byczyna o tzw. "łącznik" pomiędzy ul. Kościuszki 

 a ul. Klonową.    

w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Byczynie  

w sprawie opłaty targowej   

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna.  

wrzesień 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis   

październik 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym    

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi    

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Byczyna oraz 

określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej   

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna   

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   
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listopad 

 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami,  

grudzień 

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej.  

 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy Byczyna  

w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu   

 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Byczyna lub jej jednostkom organizacyjnym oraz rekompensaty za 

koszty odzyskania należności   

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2021   

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Gminie Byczyna oraz jej jednostkom podległym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg   

Na sesji 24 czerwca zostały podjęte uchwały o udzieleniu p. Burmistrz wotum zaufania  

i absolutorium, a 30 grudnia uchwalono budżet na 2021 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową gminy 

na lata 2021-2034.  

Wszystkie uchwały, których wykonanie zostało powierzone Przewodniczącej Rady zostały 

wykonane. 

W okresie sprawozdawczym wobec 3 uchwał zostało przez p. Wojewodę wszczęte z urzędu 

postepowanie nadzorcze. Były to uchwały numer:  

1. XIX/131/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych. 

(W lutym Rada podjęła nową uchwałę XXII/145/20, w której naniesione zostały zmiany 

doprowadzające do zgodności uchwały z art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych). 

2. XIX/132/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, 

Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice. (Na skutek licznych uchybień Wojewoda Opolski 

stwierdził nieważność tej uchwały w całości. Rada nie podjęła w tej sprawie nowej uchwały). 

3. XXIII/159/20  w sprawie regulaminu korzystania z kaplicy przedpogrzebowej przy  

ul. Dworcowej w Byczynie. (Jako przyczynę wszczęcia postępowania wskazano przekroczenie 

upoważnienia ustawowego w zakresie części zapisów tej uchwały. Mając na uwadze powyższe 

w maju Rada podjęła uchwałę nr XXV/180/20 w sprawie zmiany uchwały, której zapisy nadzór 

p. Wojewody zakwestionował. Nowa uchwała uchyliła podważane przez nadzór prawny 

zapisy).  
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Ponadto:  

1. W lipcu wpłynęło do Rady wskazanie nadzorcze w sprawie uchwały XXVI/193/20, która zdaniem 

nadzoru p. Wojewody została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa polegającym na zbyt 

rozległym określeniu przedmiotu uchwały w tytule. 

2. W przypadku trzech uchwał (XXVI/193/20, XXVIII/203/20 i XXVIII/204/20) nadzór  

p. Wojewody poprosił o przesłanie uzasadnień tych uchwał. Wszystkie one dotyczyły petycji  

i skarg rozpatrywanych przez Radę. 

3. W grudniu wpłynął też odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzający 

nieważność uchwały XLIV/323/17 podjętej 26 października 2017 r w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek 

pomocniczych gminy. ( Rada podjęła już w tej sprawie nową uchwałę – XXIII/155/20).  

W okresie sprawozdawczym Rada przyjęła poniższe sprawozdania dotyczące w większości 

programów realizowanych w 2020 roku: 

 Sprawozdanie Resortowe Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach za 2019 rok 

 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny za 2019 rok 

 Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Byczyna za 2019 rok. 

 Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna za 2019 r. 

 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie za 2019 rok. 

 Sprawozdanie dotyczące profilaktyki zdrowia oraz wsparcia i pomocy w czasie epidemii 

koronawirusa w gminie Byczyna. 

 Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami 

Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy za 2019 rok. 

Sprawozdania ujęte w planie pracy na rok 2020, których Rada nie rozpatrzyła ze względu na 

ich nieprzedłożenie, zostaną ujęte w planie pracy Rady na 2021 rok. Są to sprawozdania: 

 z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2019” 

 z realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020”. 

 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017-2020  

z perspektywą do 2024 roku” za lata 2019 i 2020. 

Realizując zadania ujęte w planie pracy na rok 2020, Rada Miejska w Byczynie:  

1. Przyjęła sprawozdanie Przewodniczącej Rady z pracy Rady Miejskiej w Byczynie w 2019 roku  

i sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady za 2019 rok. 

2. Zatwierdziła plan pracy Rady i  plany pracy stałych jej komisji; 

3. Rozpatrzyła: 

a)  raport  o stanie gminy Byczyna za 2019 rok. 

b)  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2019 rok. 

c) sprawozdanie finansowe gminy Byczyna za rok 2019. 
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4. Dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.  

5. Zapoznała się z informacją dotyczącą:  

a) Kształtowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

b) Analizy i oceny wniosków i rekomendacji ujętych w raporcie audytu otwarcia, 

c) Przebiegu drogi ekspresowej S11 Kępno - A1", zjazdach i wjazdach usytuowanych na terenie 

gminy Byczyna. 

6. Zapoznała się z informacją /i dokonała oceny działań w zakresie:  

a) Turystyki (zadań zrealizowanych na terenie gminy Byczyna w latach 2019/2020 r.; zapoznała 

się z potrzebami i sugestiami osób i podmiotów zajmujących się na co dzień turystyką);  

b) Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

c) Ochrony środowiska na terenie gminy Byczyna. 

d) Funkcjonowania świetlic wiejskich. 

e) Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - informacja o realizowanych w 2020 roku 

programach. Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. 

f) Stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Byczyna za rok szkolny 2019/2020 

g) Realizacji inwestycji założonych w budżecie na 2020 rok. 

h) Oceny przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021. 

i) Oceny stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie Byczyna 

 

Ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią, uniemożliwiające podjęcie  

w tym zakresie działań, Rada nie zajęła się jednym z zadań ujętych w planie pracy, tj. organizacją 

letniego wypoczynku; stanem przygotowania bazy, zamierzeniami organizacyjnymi w tym zakresie. 

Na styczeń 2021 r. przeniesione zostało zaplanowane na grudzień 2020 przyjęcie sprawozdań  

z działalności stałych komisji Rady, pracy Rady oraz zatwierdzenie planów pracy Rady i stałych jej 

komisji.  Tym samym tematyka ujęta w  planie  pracy Rady Miejskiej w Byczynie  w 2020 roku została 

(poza jednym niemożliwym w tym czasie do przeprowadzenia działaniem) zrealizowana. 

Dodatkowo Rada zapoznała się z informacją dotyczącą:  

a) Problematyki zdrowia oraz wsparcia w czasie pandemii  

b) problemów lokalnych przedsiębiorców, wynikających z sytuacji epidemicznej w naszym kraju  

i wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami, 

c) możliwości wsparcia merytorycznego i finansowego dla mieszkańców gminy Byczyna przez 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej . 

W czasie obrad sesji radni mieli możliwość zapoznania się z  bieżącą działalnością Burmistrza  

i Przewodniczącej Rady w okresach międzysesyjnych.  

W okresie sprawozdawczym na wszystkie złożone interpelacje, wnioski i zapytania zostały 

udzielone odpowiedzi. 

Informacje o wpływających do Przewodniczącej Rady pismach, Radni otrzymywali na bieżąco 

drogą elektroniczną, a  materiały na posiedzenia komisji i sesje, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  

członków Rady,  w wersji papierowej i elektronicznej, co znacznie usprawniło przebieg informacji  

i dostęp do dokumentów. Wprowadzony system esemesowy również znacznie ułatwił wysyłanie 

ważnych informacji. 

Rada w okresie sprawozdawczym współpracowała z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi 

gminy, stowarzyszeniami działającymi na jej terenie. Organy te wspomagały działalność Rady, 

przekazywały uwagi i postulaty mieszkańców. 
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VI. REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ GMINY 
 

W tym rozdziale przedstawiono inne, istotne zadania gminne, których realizacja miała 

miejsce w roku 2020. 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 2020 roku Gmina Byczyna prowadziła następujące szkoły i przedszkola: 

 Zespół Szkół w Byczynie ze szkołami: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Zamojskiego  

w Byczynie, Technikum Agrobiznesu i Technikum Handlowe, Branżowa Szkoła I Stopnia.  

 Publiczne Szkoły Podstawowe w Biskupicach i Roszkowicach  

 Publiczne Przedszkole w Byczynie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Nasalach  

i Dobiercicach. 

Ponadto na terenie gminy w 2020 roku funkcjonowały: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostowie 

prowadzona przez Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe ,,TARCZA”, a także Niepubliczne 

Przedszkole ,,Mysia Wieża” w Byczynie  prowadzone przez  Spółdzielnię Socjalną „Perunica”.  

W poniższych tabelach przedstawiono najistotniejsze dane dotyczące kosztów funkcjonowania 

ww. placówek oraz liczności oddziałów.  

Nazwa placówki Wysokość 
subwencji 

Dotacja 
dzieci  

Dochody 
własne 

Wydatki 

PSP ROSZKOWICE 1.303.517,50 21,040,00 12.946,37 1.648.517,25 

PSP BISKUPICE 1.171.631,39 15.302,00 23.375,15 1.807.565,87 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BYCZYNIE 5.155.226,12 0,00 132.718,96 7.259.955,08 

PP W BYCZYNIE 319.621,09 216.713,00 145.461,94 2.357.270,75 

PSP KOSTÓW 1.233.864,07 23.910,00 - 1.624.580,71 

NP „MYSIA WIEŻA” 151.549,15 40.077,00 - 341.658,08 
 

  Nazwa szkoły / placówki 
Uczniowie 

ogółem 
klasa 

I 
klasa 

II 
klasa 

III 
klasa 

IV 
klasa 

V 
klasa 

VI 
klasa 

VII 
klasa 
VIII 

wych. 
przedszk. 

PSP BISKUPICE 103 11 17 15 11 9 15 17 8 17 
PSP BYCZYNA 351 44 42 40 43 20 61 62 39 0 

PSP ROSZKOWICE 62 8 8 10 7 6 9 8 6 16 
PSP KOSTÓW 78 8 7 9 6 9 10 19 10 25 

PP W BYCZYNIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 
TECHNIKUM 52 0 22 11 19 0 0 0 0 0 

NP „MYSIA WIEŻA” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
SZKOŁA BRANŻOWA 55 0 49 6 0 0 0 0 0 0 
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Stypendia szkolne i naukowe, pracownicy młodociani, dowóz uczniów 

W roku szkolnym 2019/2020 przyznano stypendia szkolne za sześć miesięcy: styczeń – czerwiec 

2020 r., które zostały wypłacone jednorazowo 40 uczniom w  łącznej kwocie  32.160,00 zł.  W roku 

szkolnym 2020/2021 przyznano stypendia szkolne za cztery miesiące: wrzesień-grudzień 2020 r., 

które zostały wypłacone jednorazowo 55 uczniom. Dodatkowo wypłacono także 1 zasiłek szkolny.  

Łączna kwota wypłat na ten cel wyniosła: 26.140,00 zł. Dofinansowano również zakup podręczników  

i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na kwotę 480,80 zł. 

Zgodnie  z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 

stypendiów dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2019/2020 przyznano 10 uczniom stypendia  

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 10.000,00 zł.  

Łączne wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 365.816,34 zł w 2020 r.,  

w tym opłaty za bilety miesięczne zapłacone spółce PKS Kluczbork opiewały na kwotę 209.601,07 zł. 

Gmina Byczyna w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu  

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymała dotację celową 

z budżetu w kwocie 65.392,71 zł, w tym 56.108,13 zł dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę 

Byczyna oraz 9.284,58 zł dla uczniów PSP w Kostowie (szkoły prowadzonej przez BSO „Tarcza”). 

Dodatkowo w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Gmina Byczyna udzieliła wsparcia 

pracodawcom wypłacając dofinansowanie, jako zwrot kosztów za wykształcenie uczniów  

i przyuczenie do nauki zawodu. Ośmiu pracodawców otrzymało za wykształcenie 8 uczniów środki  

w łącznej wysokości 64.648,00 zł. Środki te, w 100% pochodziły z budżetu państwa. 

Żłobek, pomoc dla repatriantów 

W gminie funkcjonuje Publiczny Żłobek zlokalizowany Byczynie, w którym funkcjonują  

2 oddziały. Łącznie w żłobku opieką objętych było w 2020 r. 15 dzieci. Koszty związane z działalnością 

niniejszej jednostki wyniosły 205.367,71  zł, zrealizowane dochody: 25.501,28 zł. Dodatkowo w roku 

2020 Gmina Byczyna otrzymała dotację rządową w ramach programu „Maluch” w kwocie  

24.300,00 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie placówki.   

Ponadto, w ramach porozumienia zawartego z Gminą Kluczbork przekazano kwotę 16.264,00 zł, 

jako zapłatę za dzieci z gminy Byczyna uczęszczające do żłobków znajdujących się na terenie Gminy 

Kluczbork.  

 

W roku 2020 udzielono wsparcia 3 rodzinom repatrianckim poprzez zakup wyposażenia  (mebli 

oraz sprzętu RTV i AGD). Udzielono wsparcia w łącznej kwocie 50.563,24 zł. Środki na ten cel Gmina 

Byczyna pozyskała z budżetu państwa. 
 

 

VI.2. Kultura i sport 
 

Ośrodek Kultury w Byczynie jest instytucją kultury działającą na terenie miasta i gminy Byczyna. 

Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji  i upowszechniania kultury, czytelnictwa, sportu 

i rekreacji. Swoje zadania wykonuje w szczególności poprzez organizowanie zajęć dla dzieci  

i młodzieży w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji  oraz imprez kulturalnych, sportowych  

i rekreacyjnych. Uzyskane przychody w 2020 r. wyniosły 930.900,95 zł, w tym kwotę 910.200,00 zł 

stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu gminy z podziałem na działalność biblioteki 152.000,00 zł  

i na działalność Ośrodka Kultury 758.200,00 zł. Ponadto ze środków zewnętrznych w 2020 roku 
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otrzymano środki z Biblioteki Narodowej  1.500,00 zł. na zakup książek do biblioteki z Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz 4.820,00 zł  dofinansowanie z LGD  „Dolina Stobrawy”  

na realizację projektu pn. „Niezapomniana historia”. Przychody ze sprzedaży usług wyniosły  

10.976,50 zł. Były to m.in. wpływy z siłowni, aerobiku, prowadzenia zajęć odpłatnych, wynajmu 

pomieszczeń. Pozostałe przychody stanowiły kwotę 3.404,45 zł (w tym odszkodowanie 2.908,18 zł). 

Biblioteka 

Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa na działalność biblioteki wyniosła 152.000,00 zł. 

Uzyskane dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek  w ramach programu „Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek” - 1.500,00 zł. Koszty związane z  prowadzeniem biblioteki  

w 2020 roku wyniosły 140.408,60 zł. w tym pokryte z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Byczyna 

138.644,50zł.  

Koszty związane z utrzymaniem kadry w bibliotece w roku 2020 (2 etaty) wyniosły 116.550,04 zł  

- w tym koszty wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.   

W związku ze zmianami kadrowymi (odejścia pracowników na emeryturę) dotacja podmiotowa nie 

została wykorzystana w pełni i dokonano w styczniu 2021 r. zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie 

13.355,50 zł. 

Ośrodek Kultury  

Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Ośrodka Kultury 

wyniosła 758.200,00 zł., przychody własne 19.200,95 zł.   

Poniesione koszty w Ośrodku Kultury w 2020r. stanowią kwotę  779.266,33 zł, a  wydatki w tym 

zakresie stanowią kwotę 778.538,96 zł.  

Koszty związane z utrzymaniem kadry (9 etatów) to 495.258,52 zł - w tym koszty wynagrodzeń, 

składek ZUS oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Koszty ogólne - administracji wyniosły 89.244,13 zł. były to głównie wydatki związane  

z utrzymaniem i eksploatacją obiektu Ośrodka Kultury, koszty eksploatacji samochodu służbowego, 

wyjazdów służbowych, koszty  biurowe, prasy oraz koszty ubezpieczenia majątku i innych 

obowiązkowych opłat (podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe). Ponadto za kwotę 

68.496,07zł. wykonano remont dachu budynku Ośrodka Kultury oraz malowanie i remont oświetlenia 

w sali.  

Koszty działalności kulturalnej to kwota  14.977,20 zł. Były to głównie koszty prowadzenia kół 

zainteresowań:  plastyczne, taneczne, rękodzieła, orkiestry dętej, zespołu Jarzębina  oraz koszty 

związane  z utrzymaniem i eksploatacją sprzętu nagłaśniającego. 

Koszty działalności związanej ze sportem wyniosły w 2020 roku 79.010.98 zł. W tym, m.in. na 

bieżące utrzymanie stadionu poniesiono koszty w kwocie 16.333,40 zł. Były to głównie koszty energii 

elektrycznej, wody i utrzymania płyty boiska i całego terenu stadionu. Ponadto w 2020 r. wykonano 

remont ogrodzenia boiska na stadionie - 22.676,33,00 zł  

Koszty związane z funkcjonowaniem i  utrzymaniem basenu/siłowni 11.518,32 zł- były to koszty 

utrzymania obiektu i działalności siłowni, zajęć karate. W roku 2020 r. w związku  
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z sytuacją epidemiologiczną nie uruchomiono basenu kąpielowego w sezonie letnim,  

co w znacznym stopniu wpłynęło na spadek kosztów w zakresie tej działalności.  

W 2020 r. wykonany został remont posadzki w siłowni za kwotę 13.847,56 zł. W zakresie 

działalności sportowej sklasyfikowano również koszty funkcjonowania boiska „Orlik” – 13.636,29 zł,  

z czego  4.900,00 zł, to wynagrodzenia animatora sportu prowadzącego zajęcia sportowe, a pozostała 

kwota, to głównie koszty energii elektrycznej, obowiązkowej konserwacji boiska.  

Koszty związane z realizacją pozostałych działań w zakresie sportu wyniosły 999,08 zł. Były to 

głównie koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych w parku miejskim. 

W 2020 roku Ośrodek Kultury w Byczynie był organizatorem bądź współorganizatorem  imprez 

na które ogółem wydatkowano kwotę 16.948,24 zł, w tym m.in. Konkurs Recytatorski 2.047,86zł, 

Opłatek 1.931,50 zł. Dzień Kobiet 2.535,92 zł, WOŚP 1.306,69 zł, koszty organizowanych wyjazdów 

dla dzieci basen, kino itp. - 5.894,00 zł.  

W 2020 roku Ośrodek Kultury zrealizował z dofinansowaniem zewnętrznym projekt pn. 

„Niezapomniana historia” koszt całkowity projektu - 5.473,71 zł. W kosztach Ośrodka Kultury 

znajdują się również  środki przeznaczone  na działalność kulturalną w sołectwach gminy Byczyna  -  

3.870,05 zł. Koszty promocji Gminy w 2020 r. wyniosły 5.987,43 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.  Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi: 

 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych, w tym na pokrycie wydatków powstałych  w wyniku zdarzenia losowego, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 

 dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

 kierowanie do domu pomocy i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym 

domu,  

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie opomocy społecznej 

realizowanych przez gminę należy między innymi: 

 wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 

 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków w związku z klęską 

żywiołową lub ekologiczną. 
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O pomoc finansową na podstawie ustawy o pomocy społecznej mogły się ubiegać osoby, których 

dochód w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe dla osoby 

samotnie gospodarującej wynosiło 701,00 zł, a na osobę w rodzinie 528,00 zł. Pomoc udzielana była     

w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych             

i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Podstawą udzielenia pomocy jest przeprowadzenie 

wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, w celu rozeznania sytuacji materialno-bytowej 

wnioskodawcy. 

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej: 

 zasiłek stały 

Liczba rodzin Kwota 

36 200 .042,97 zł 

 zasiłek okresowy 

Liczba rodzin Kwota 

101 234.812,36 zł 

 zasiłek celowy  

Liczba rodzin Kwota 

83 45.070,00 zł 

 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych z tytułu zdarzenia losowego  

Liczba rodzin Kwota 

4 3.500,00 zł 

 usługi opiekuńcze  

Liczba osób Kwota 

38 228.232,55 zł 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

Liczba osób Kwota 

17 109.671,00 zł 

 domy pomocy społecznej 

Liczba osób Kwota 

13 341.568,00 zł 

 sprawienie pogrzebu- odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem 

zmarłego. W 2020 r. nie udzielono pomocy w powyższej formie.  

 schronienie  

Liczba osób Kwota 

3 21.344,00 zł 

 wynagrodzenie za sprawowanie opieki  

Liczba osób Kwota 

1 600,00 zł 

 świadczenia rodzinne i opiekuńcze 

Rodzaj świadczenia Kwota 

Świadczenia rodzinne 2.880.253,67 zł 
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Świadczenie rodzicielskie 385.635,60 zł 

Zasiłek dla opiekuna 40.920,00 zł 

 fundusz alimentacyjny 

Rodzaj świadczenia Kwota 

Fundusz alimentacyjny 321.595,45 zł 

 świadczenia wychowawcze 

Rodzaj świadczenia Kwota 

Świadczenie wychowawcze „500+” 8.405.114,02 zł 

Świadczenie „Dobry start” 281.400,00 zł 

Świadczenie „Za życiem” 16.000,00 zł 

 dodatek mieszkaniowy i energetyczny 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Kwota 

Dodatek mieszkaniowy 111 174.278,58 zł 

Dodatek energetyczny 28 3.172,26 zł 

 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

Wspieranie rodziny Kwota 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 74.712,53 zł 

Rodziny zastępcze 86.279,73 zł 

 Program operacyjny pomoc żywnościowa 

W celu uzupełnienia wsparcia pomocowego, Ośrodek podejmował współpracę z Bankiem 

Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

(PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa 

żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. 

W 2020 roku z pomocy PO PŻ skorzystało 680 mieszkańców. 

 Program wspieraj seniora  

Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy  

w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała 

w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,                              

w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dostarczaniu obiadów. Ośrodek realizował 

Program od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r. W ramach zadania na powyższy okres została 

zatrudniona na umowę zlecenie jedna osoba, a 3 osoby zostały objęte pomocą. Całkowity koszt 

realizacji Programu wyniósł 1.121,03 zł. 

 

VI.4. Centrum Integracji Społecznej  
 

Centrum realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, związane  

m.in. z aktywizacją osób potrzebujących pomocy poprzez reintegrację społeczną i zawodową.  
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Ideą Centrum w ramach reintegracji społecznej jest kształcenie umiejętności pozwalających na 

pełnienie ról społecznych oraz wyrównywanie szans na rynku lokalnym.  

Uczestnikami Centrum są m.in. osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, 

po zakładzie karnym, uzależnione od alkoholu oraz znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej.  W roku 2020 przyjęto do Centrum 29 osób. Łączna ilość osób realizujących Indywidualny 

Program Zatrudnienia Socjalnego wynosiła 59. W ramach Programu dla uczestników przeprowadzono 

następujące zajęcia: 

 indywidualne konsultacje z doradą zawodowym – 138 h,  

 indywidualne konsultacje z psychologiem - 336 h, 

 grupy edukacyjne oraz grupy wsparcia z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych – 

edukator osób dorosłych - 80 h. 

Uczestnicy podnosili swoje kwalifikacje w następujących formach reintegracji zawodowej: 

 warsztacie porządkowym wraz z obsługą targowiska,  

 warsztacie pielęgnacji terenów zielonych, 

 warsztacie gospodarstwa domowego w ramach którego warsztatu uczestnicy pod okiem 

  opiekuna grupy/ kucharza sami przygotowują sobie posiłki, 

 warsztacie porządkowo – remontowym (grupa z Wołczyna),  

 grupie wielobranżowaj ( rękodzielniczo, stolarsko remontowa). 

W ramach w/w warsztatów, wykonywano usługi dla jednostki samorządu terytorialnego, dla 

osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorców. Prace dla tych podmiotów dotyczyły min. usług 

porządkowych, ogrodniczych, gastronomicznych, rękodzielniczych. Centrum miało podpisane 

porozumienia i umowy z Gminą Byczyna na bezpłatne rozprowadzanie przesyłek listowych, 

utrzymanie porządku w mieście wraz z opróżnianiem koszy ulicznych 2 razy w tygodniu, pielęgnację 

terenów zielonych, utrzymanie czystości na drogach i ulicach wraz z kompleksową obsługą 

targowiska, fontanny i toalety miejskiej.  Ponadto Centrum wykonywało nieodpłatnie inne usługi. 

Były to, m.in.: wywóz opon, rozładowywanie darów dla klientów OPS Byczyna,  kilkukrotny przewóz  

i załadunek mebli dla klientów OPS Byczyna, prace porządkowe na działce melioracyjnej  

w Polanowicach oraz układnie płytek i cięcie gałęzi na oczyszczalni, przygotowanie sali, poczęstunku 

wraz z obsługą dla UM związanej z otwarciem wystawy monet na Izbie Tradycji, przygotowanie 

poczęstunku wraz z obsługą z okazji corocznego spotkania noworocznego sołectw oraz pierwszego 

otwartego byczyńskiego spotkania z przedsiębiorcami, pomoc w przygotowaniach do polowej mszy 

świętej dla osób niepełnosprawnych, prace porządkowo - pielęgnacyjne dotyczące przygotowań 

Turnieju Rycerskiego w Grodzie, remont magazynu, koszenia pielęgnacyjne i prace porządkowe na 

działkach  gminnych w sołectwach (Paruszowice park, Jakubowice, Gołkowice, Proślice, Polanowice, 

Kolonia Długa, Kochłowice, Wojsławice), prace porządkowe w kaplicy cmentarnej,  prace porządkowe 

na placu zabaw.  

W roku 2020 Centrum wykonywało także płatne usługi, które dotyczyły m.in.: koszenia traw, 

pielęgnacji drzew, wycinki krzewów, uprzątnięcia gruzu, rozkładania namiotów, heblowania desek  

i wykonania drewnianych elementów,  wykonania drobnych prac stolarskich, przygotowywania 

poczęstunków, wykonywania artykułów promocyjnych oraz szycia maseczek ochronnych.  
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Od 13.03.2020 r. decyzją Wojewody Opolskiego działalność wszystkich podmiotów 

reintegracyjnych została zawieszona. Czas zawieszenia przedłużany był co dwa tygodnie i trwał do 24 

maja 2020 r. Wszyscy pracownicy etatowi Centrum w czasie zawieszenia z powodu 

rozprzestrzeniającego się COVID – 19 zajmowali się szyciem maseczek.  

Dochody Centrum w roku 2020 wyniosły: 498.115.41 zł, a wydatki 1.196.751,62 zł.  

VI.5. Akcyza, dotacja na usuwanie folii rolniczych 
  

Zwrot podatku akcyzowego jest dotowany w 100% z budżetu państwa. W roku 2020  

z budżetu państwa otrzymano i wydatkowano dotację na zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie  

1.144.851,43 zł. Wydano 424 decyzje. Ponadto w roku 2020 na cele rolnicze pozyskano dotację  

w kwocie 5.700,00 zł na usuwanie folii rolniczych. 

VI.6. Gospodarka odpadami 
 

W 2020 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Byczyna, 

realizowany był przez firmę (wybraną w drodze przetargu)  Zakład Wielobranżowy „GIERAS" Krzysztof 

Gieras. Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Byczyna w 2020 r. zorganizowana była 

w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: 

 papier i tektura, 

 metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

 szkło (w tym opakowaniowe szkło bezbarwne i kolorowe), 

 odpady ulegające biodegradacji (BIO), 

 odpady zmieszane, 

a także 

 odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zbiórka sześć razy 

w roku na zasadzie tzw. „wystawki”, w terminach określonych harmonogramem. 

 

Ponadto w miejscowości Polanowice zlokalizowany był Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), w którym w ramach uiszczonej opłaty za odbiór odpadów także przyjmowane 

były od mieszkańców odpady. 

 

W 2020 r. podjęto szereg uchwał określających zasady funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Byczyna z datą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r.  

 

Częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu Gminy Byczyna 

obowiązujące w 2020 r. zostały określone w Uchwale Nr LIII/395/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 

24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/325/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Grupa odpadów Częstotliwość odbioru 

Odpady zmieszane 
od listopada do marca - 2 razy / miesiąc 

od kwietnia do października - 1 raz / tydzień 

Odpady ulegające biodegradacji 
od listopada do marca - 2 razy / miesiąc 

od kwietnia do października - 1 raz / tydzień 

Papier 1 raz / 2 miesiące 

Szkło kolorowe 1 raz / miesiąc 

Metale i tworzywa sztuczne 2 razy / miesiąc 

 

Pozostałe rodzaje odpadów (głównie niebezpieczne i problematyczne) zbierane były w ramach 

akcji lub przyjmowane były w PSZOK  

 

Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujące w 2020 r. - zostały 

określone w przyjętej przez Radę Miejską w Byczynie Uchwale Nr XIII/77/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia tej stawki. 

 

Lp. 
Sposób zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych 
Kwota brutto za 1 mieszkańca [zł] 

1. Selektywny 17,00 

2. Nieselektywny 34,00 

 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poniesione w 2020 r. - 

związane m. in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wyniosły 

1.876.448,86 zł, przy wpływach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 

1.509.527,85 zł. Różnica w kwocie: 366.921,01 została pokryta z budżetu gminy, co jest sprzeczne  

z zapisami ustawowymi związanymi z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. 

 

Na podstawie pozyskanych danych oraz informacji dotyczących zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, sformułowano następujące wnioski: 

 Gmina spełniła zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w odniesieniu do 

wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

- poziom osiągnięty przez Gminę - 101 % - powyżej poziomu wymaganego, wynoszącego 

70% dla 2020 r., 

 Gmina nie spełniła zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

w odniesieniu do wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

odpadów komunalnych z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 

- poziom osiągnięty przez Gminę - 44 % - poniżej poziomu wymaganego, wynoszącego 50% 

dla 2020 r., 
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 Gmina nie spełniła zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

w odniesieniu do poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania: 

- poziom osiągnięty przez Gminę - 38 % - powyżej poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 

35% dla 2020 r. (poziom ten należało osiągnąć do 16 lipca 2020 r.), 

 z terenu Gminy odebrano/zebrano 3.272,9 Mg odpadów komunalnych - o ok. 9,3 %  

(279,8 Mg) więcej niż w 2019 r., z tego: 

- jako odpady zmieszane odebrano 2.088,0 Mg - o ok. 4,0 % (79,7 Mg) więcej niż w 2019 r., 

- selektywnie zebrano 1 184,9 Mg - o ok. 20,3 % (200,1 Mg) więcej niż w 2019 r., 

 ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy w 2020 r. wyniosła 3.636,6 Mg 

(zgodnie z założeniami PGOWO 2016-2022 - w gminach miejsko-wiejskich zbiera się 90 % 

odpadów wytworzonych), 

 ilość zebranych bioodpadów wzrosła o ok. 8,3 % w stosunku do 2019 r. - stanowiło to 

zaledwie ok. 27,1 % odpadów tego typu wytworzonych w 2019 r., 

 podobnie jak w dwóch poprzednich latach - brak jakichkolwiek ilości odpadów 

niebezpiecznych wśród zebranych selektywnie odpadów sugeruje, iż większość odpadów 

tego typu trafia do odpadów zmieszanych oraz na „dzikie” wysypiska, 

 

Analiza realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami pochodzącymi z sektora 

komunalnego wykazała, że konieczna jest kontynuacja oraz intensyfikacja działań prowadzonych  

w 2020 r.: 

 dalszy wzrost zbiórki bioodpadów z gospodarstw domowych, co przyczyni się do coraz 

większej redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, 

 dalszy wzrost ilości surowców wtórnych zbieranych w sposób selektywny, celem osiągnięcia 

przez Gminę w przyszłych latach - wymaganych poziomów  recyklingu  i przygotowania  do  

ponownego  użycia odpadów tego rodzaju, 

 prowadzenie edukacji ekologicznej mającej na celu podniesienie świadomości mieszkańców 

w odniesieniu do: 

- konieczności selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu 

odpadów komunalnych, aby ograniczyć ich składowanie oraz ewentualne ich przedostanie 

się do środowiska, 

- prawidłowej segregacji odpadów, z naciskiem na segregację tworzyw sztucznych i nie 

zanieczyszczania wysegregowanych frakcji m. in. odpadami zmieszanymi, 

- szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 

 egzekwowanie od firm odbierających odpady rzetelnej sprawozdawczości - wskazywanie  

w sprawozdaniach ostatecznych recyklerów, a nie pośredniczących firm zbierających, ma 

istotny wpływ na osiągane przez Gminę poziomy recyklingu i przygotowania  do  ponownego  

użycia odpadów. 
 

VI.7. Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona p.poż 
 

Gmina Byczyna w roku 2020 realizowała zadania z zakresu 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 



45 
 

się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. W roku 2020 na Ochotnicze Straże Pożarne 

wydatkowano łącznie 271.815,97 zł (w tym z Fundusz Sołeckiego – 11.499,10 zł). 

Środki te zostały przeznaczono na: 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.652,60 zł, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.235,60 zł, 

 energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki w remizach OSP – 27.026,12 zł, 

 usługi remontowe i naprawy: naprawa rozrusznika OSP Byczyna, naprawa i przegląd piły, 

naprawa samochodu OSP Jakubowice, nałożenie papy na dachu OSP Nasale  – 3.715,90 zł 

 badania lekarskie członków OSP – 4.090,00 zł 

 zakup usług pozostałych: wynajem defiblyratora OSP Byczyna, usługa wykonania mapy do 

celów projektowych  dla OSP Byczyna, usuwanie nieczystości OSP Byczyna, zapłata za 

przegląd sprzętu do tlenoterapii, zapłata za przeglądy samochodów jednostek, opłaty 

rejestracyjne samochodu OSP Proślice, usługa cateringowa, zapłata za usługę transportową – 

16.358,05 zł 

 ubezpieczenia samochodów i NNW ochotników OSP – 40.050,20 zł 

 zapłatę podatku rolnego przez OSP - 359,00 zł  

 zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej i paliw: zakup węży strażackich, zakup maseczek 

bawełnianych i płynów do dezynfekcji, zakup spryskiwaczy, zakup wyposażenia samochodu 

OSP Proślice, zakup akumulatora OSP Byczyna, zakup odzieży ochronnej dla strażaków, zakup 

chłodnicy dla OSP Kostów, zakup rękawic, zakup części do piły, zakup sprzętu p.poż.  

OSP Nasale, zakup hełmów strażackich do OSP Paruszowice, zakup pompy NIAGARA do  

OSP Jakubowice, zakup okien do remizy OSP Kostów i OSP Proślice, zakup sensora tlenu do 

OSP Jakubowice, zakup baterii do radiostacji OSP Byczyna, zakup pilarki do OSP Nasale – 

67.228,49 zł 

Ponadto w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu 

dla Ochotniczych Straży Pożarnych, zakupiono 18 par butów, 33 hełmy strażackie i 2 radiostacje  

za kwotę 68.100,01 zł. Wkład własny Gminy Byczyna wyniósł 800,01 zł. 

 
 

VI.8. Promocja gminy 
 

W roku 2020 promocja gminy realizowana była przede wszystkim przez Ośrodek Kultury  

w Byczynie. W Urzędzie Miejskim w Byczynie ograniczono do minimum wydatki na działania 

promocyjne. W tym dziale jednak wydatkowano środki na:  

 składki członkowskie za przynależność Gminy Byczyna do różnych organizacji i stowarzyszeń 

(KOLOT, EUROREGION PRADZIAD, LGD Dolina Stobrawy, Związek Gmin Śląska Opolskiego, 

droga S11) – 30.972,96 zł, 

 prowadzenie serwisu internetowego, obsługa ruchu turystycznego, wynajem działek na 

witacze – 7 219,85 zł, 

 oświetlenie zabytkowych kościołów w Roszkowicach i w Nasalach – 2.133,76 zł, 

 zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania wydarzeń kulturalnych – 

1.564,64 zł,  

 zakup teczek z herbem Gminy – 1.045,50 zł. 
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VI.9. Budżet obywatelski i fundusz sołecki 
 

        W roku 2020, w ramach budżetu obywatelskiego wykonano zadanie dotyczące rewitalizacji 

terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Byczynie. Polegało ono na ułożeniu 120 m2 nawierzchni z kostki 

brukowej na wjeździe do budynku przy ul. Moniuszki 4, gdzie znajduje się NZOZ Remedium  

i Posterunek Policji w Byczynie. Wydatkowano na ten cel 27.800,00 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego w budżecie gminy wyodrębniono 458.405,13 zł. Sołectwa 

zrealizowały zadania wykorzystując tę kwotę w 98,56 % (wykorzystano 451.824,22 zł). W poniższej 

tabeli zebrano dane dotyczące kwot, jakimi dane sołectwa dysponowały.  

SOŁECTWO PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 

BISKUPICE 36 864,28 36 005,29 97,67 

BOREK 12 880,29 12 748,97 98,98 

CHUDOBA 13 901,83 13 899,82 99,99 

CIECIERZYN 6 884,61 6 672,57 96,92 

DOBIERCICE 22 340,64 22 276,62 99,71 

GOŁKOWICE 14 878,96 14 747,26 99,11 

GOSŁAW 10 526,31 10 441,76 99,20 

JAŚKOWICE 20 297,56 20 262,79 99,83 

JAKUBOWICE 20 208,73 20 041,03 99,17 

JANÓWKA 7 335,98 7 054,63 96,16 

JANÓWKA majątkowe 11 806,80 11 799,00 99,93 

KOCHŁOWICE 17 854,75 17 315,08 96,98 

KOSTÓW 25 582,92 25 544,56 99,85 

MIECHOWA 20 430,81 20 250,41 99,12 

NASALE 19 916,70 19 880,39 99,82 

PARUSZOWICE 21 674,42 21 348,78 98,50 

POGORZAŁKA 10 926,04 10 736,23 98,26 

POLANOWICE 34 377,06 34 327,57 99,86 

PROŚLICE 24 516,97 24 269,45 98,99 

PSZCZONKI 14 523,64 14 322,57 98,62 

ROSZKOWICE 13 611,63 13 009,37 95,58 

ROSZKOWICE majątkowe 18 900,00 18 900,00 100,00 

SARNÓW 14 568,05 13 921,14 95,56 

SIEROSŁAWICE 7 080,83 5 769,83 81,49 

WOJSŁAWICE 12 036,41 12 025,28 99,91 

OGÓŁEM 458 405,13 451 824,22 98,56 

 

VI.10. Spółki  
 

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Byczyna posiadała udziały w niżej wymienionych spółkach: 

1. Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku - 4.481 udziałów po 1.000,00 

zł każdy na łączną kwotę 4.481.000,00 zł. 

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o. – 209 udziałów po 500 

zł każdy na łączną kwotę 104.500,00 zł. 
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3. Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" sp. z o.o. - 50 udziałów po 1.000,00 zł 

każdy na łączną kwotę 50.000,00 zł. 

4. BS Namysłów na łączną kwotę 3.288,00 zł. 

5. Rycerska Byczyna – na łączną kwotę 29.317,63 zł.  

 

VI.11. COVID – 19 
 

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem na trenie Polski, w dniu  9 marca 2020 r. 

odbyło się w Urzędzie Miejskim w Byczynie posiedzenie Burmistrza z najwyższym kierownictwem 

Urzędu, dyrektorami placówek oświatowych, a także z  szefostwem jednostek organizacyjnych gminy, 

w sprawie sposobu zapobiegania i zwalczania koronawirusa w gminie. Zdecydowano o zamknięciu 

szkół, przedszkola i żłobka oraz ograniczeniu przyjmowania klientów w Urzędzie i jednostkach 

podległych. Burmistrz Zarządzeniem nr 41/2020 z dnia 12 marca 2020 r. określił sposób załatwiania 

spraw w Urzędzie przez interesantów. Klienci Urzędu mogli załatwiać swoje sprawy telefonicznie, 

pocztą tradycyjną i elektroniczną, a także poprzez skrzynkę e-PUAP. W przypadku kiedy obecność 

interesanta była niezbędna został on przyjęty po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu 

przyjęcia. Wszystkie dane kontaktowe do poszczególnych referatów  i przypisanych im pracowników 

były udostępnione na stronie internetowej i stronie BIP Urzędu, a także na drzwiach wejściowych do 

budynku. Ponadto przy wejściu głównym do Urzędu została przygotowana strefa dla klientów. 

Znajdowała się tam skrzynka podawcza sekretariatu na dokumenty, wnioski i pisma. Skrzynka 

opróżniana była codziennie. Praca Urzędu przebiegała sprawnie i nie zakłócała terminowości 

załatwianych spraw. 
Zapewniono środki ochrony osobistej pracownikom oraz płyny antybakteryjne. Przy wejściu 

głównym do Urzędu zamontowano dozowniki do dezynfekcji rąk dla klientów.  
Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie podjął decyzję początkowo o czasowym, a po kilku 

miesiącach całkowitym zamknięciu Punktu Obsługi Klienta, który znajdował się w budynku tut. 

Urzędu. 

OPS wprowadził podobne do Urzędu Miejskiego procedury bezpieczeństwa przed 

rozprzestrzenianiem się koronwirusa w zakresie obsługi klientów. Sprawy załatwiane były 

telefonicznie oraz drogą elektroniczną. W ramach wsparcia społecznego w dalszym ciągu były 

świadczone usługi opiekuńcze, a także wydawana była żywność. 

Dyrektor OPS została wskazana jako osoba weryfikująca mieszkańców pozostających      

w kwarantannie (osoby samotne, starsze, niepełnosprawne) do udzielenia im pomocy. 

W związku z poleceniem Wojewody Opolskiego od dnia 25 marca br. zawieszona została 

działalność Centrum Integracji Społecznej. Kadra administracyjna Centrum pracowała zdalnie.  

Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Byczyna zostały wyposażone w środki dezynfekujące, 

rękawiczki jednorazowe oraz maski ochronne. Jednostki będące  w Krajowym Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym (OSP Byczyna, OSP Jakubowice) zostały wyposażone dodatkowo w okulary i kombinezony 

ochronne  kat. 3 typ 5,6 ponieważ jednostki te zostały wyznaczone do bezpośrednich działań 

związanych w koronawirusem. 

Dwóch pracowników Urzędu, będący jednocześnie strażakami OSP Byczyna, zostało 

wyznaczonych do  pomocy osobom przebywającym w kwarantannie domowej.  
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W dniach od 7 kwietnia do 13 kwietnia na prośbę Komendanta Powiatowego Policji  

w Kluczborku jednostki OSP z gminy Byczyna wspierały działania policji, przekazując komunikaty 

ostrzegawcze dot. zagrożenia koronawirusem i pozostania w domu.  

W trosce o bezpieczeństwo publiczne i zagrożenie związane z koronawirusem Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu tj. od dnia 12 marca 2020 r. 

działalności instytucji kultury. W związku z powyższym wszystkie zajęcia i spotkania w Ośrodku 

Kultury w Byczynie zostały zawieszone do odwołania.  

Wojewoda Opolski Zarządzeniem nr 43/2020 z dnia 11 marca 2020 r. zawiesił organizowanie 

imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa opolskiego. 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Minister Edukacji 

Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty, a także rozporządzenie w sprawie obowiązku prowadzenia przez te placówki zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W placówkach oświatowych zakupiono środki do dezynfekcji, dozowniki łokciowe, płyny 

antybakteryjne. Pracowników administracji i obsługi wyposażono w maseczki ochronne i rękawiczki. 

Aby umożliwić i ułatwić zdalną edukację uczniom naszych szkół przystąpiono do ogłoszonego 

przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”. Otrzymano dwie dotacje w kwocie: 

59.999,94 zł oraz 54.994,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup odpowiednio 39 i 31 

laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów. Głównym kryterium, które decydowało o limicie 

przyznanej pomocy finansowej była liczba uczniów w gminie. Samorząd nie musiał posiadać wkładu 

własnego. 

Od dnia 12 marca br. zawieszono funkcjonowanie targowiska miejskiego. W związku  

z apelem Ministra Rolnictwa oraz odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców oraz sprzedawców, przy 

zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa od dnia 18 kwietnia 2020 r. uruchomiono targ dla 

przedsiębiorców i rolników w godzinach od 700 – 1200. Do sprzedaży zostały dopuszczone płody rolne, 

a także produkty pochodzące   z działalności rolniczej, tj. warzywa, owoce, kwiaty, rozsady, artykuły 

spożywcze oraz chemiczne. 

Uruchomiono bezpłatne konsultacje telefoniczne z psychologiem dla mieszkańców  
potrzebujących wsparcia, rozmowy i wysłuchania. 

Prowadzona była współpraca i kooperacja z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Starostwem 
Powiatowym w Kluczborku, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Komendą 
Powiatową Policji.  

Mieszkańcy systematycznie byli informowani o ograniczeniach i podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa w walce z koronawirusem (opuszczanie domu, kwarantanna, działania handlu, 
zachowania poza domem, podejrzenia zachorowania, itp.) za pośrednictwem strony internetowej 
Urzędu, mobilnej aplikacji dla mieszkańców gminy i portalu społecznościowego facebook. 
Udostępniane były na bieżąco decyzje podejmowane w sprawie koronawirusa przez organy 
administracji państwowej i samorządowej. 

Przygotowano pakiet projektów uchwał wspierający lokalnych przedsiębiorców w związku  

z  negatywnymi skutkami epidemii, które były procedowane na sesji w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

Zaproponowano podatnikom, którzy mają lub będą mieć problem z uregulowaniem podatku od 

nieruchomości w terminie ustawowym - jego odroczenie. Wydano komunikat o możliwości 

odroczenia terminu płatności podatku/zaległości podatkowej lub rozłożenia zapłaty 

podatku/zaległości podatkowej na raty dla podatników prowadzących działalność gospodarczą  

w ramach pomocy de minimis.  
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W ramach prowadzonej akcji charytatywnej „Maseczki dla Polski” złożono0 dwukrotne 

zapotrzebowanie na łącznie 8 300 maseczek wielokrotnego użytku, które przekazywane były 

samorządom nieodpłatnie przez organizatorów akcji.  

Przekazano dla najbardziej potrzebujących podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 150 szt 

maseczek wielokrotnego użytku (50 szt. uszyło Centrum Integracji Społecznej, a 100 szt. zostało 

zakupionych od lokalnego przedsiębiorcy). 

Złożono jeszcze dodatkowe zamówienie na 400 szt. maseczek do miejscowego przedsiębiorcy,  
a dodatkowe 1 000 szt. doszyło Centrum Integracji Społecznej, po wywiązaniu się z komercyjnego 
zlecenia. Niektóre sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zakupiły dla swoich mieszkańców 
maseczki, inne szyły je społecznie. 

W dniu 20 kwietnia br. „Kluczborskie Krawcowe” przekazały nieodpłatnie 40 maseczek dla 
Ośrodka Pomocy Społecznej i 180 szt. dla Ochotniczych Staży Pożarnych.  

Po uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarno – Epidemiologiczną i Wojewódzkim Centrum 

Zarządzania Kryzysowego na terenie Powiatu Kluczborskiego wyznaczono miejsce zbiorowej 

kwarantanny w Wojewódzkim Kampusie Sportowo-Rekreacyjnym „STOBRAWA” w Kluczborku. 

Obiekt ten spełniał uwarunkowania organizacyjne, socjalne i sanitarne kwarantanny.  

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU ORAZ 

ORGANIZACJAMI I PODMIOTAMI 
 

W budżecie gminy Byczyna, w 2020 roku zaplanowano i 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 2020 r. Gmina Byczyna udzieliła wsparcia w formie dotacji następującym jednostką:   

 Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

Udzielono wsparcia w kwocie 10.000,00 zł. Dotacja dotyczyła zakupu przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku samochodu operacyjnego.  

 Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie szczepień 

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie szczepień przeciwko 

meningokokom grupy C dla dzieci zameldowanych na pobyt stały w Gminie Byczyna. Dotacja celowa 

rozliczona została w wysokości 3.077,40 zł.   

 Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  

Dotacja celowa przekazana została dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

z przeznaczeniem na pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie  

6.000,00 zł. 
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 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. 

VII.2. Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach ustawy o sporcie  
 

Zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Byczyna w 2020 r. realizowane były dzięki wsparciu 

środkami finansowymi z budżetu gminy. Wydatki w kwocie 76.475,55 zł zostały przeznaczone na 

dotacje dla  gminnych klubów sportowych i dla Akademii Karate Tradycyjnego, w tym:  

 Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie (3 zadania, po jednym dla 

drużyny z Proślic, drużyny z Polanowic i drużyny z Paruszowic) – 20.949,50 zł;  

 Ludowy Klub Sportowy „Hetman” Byczyna – 33.226,05 zł,  

 Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie (3 zadania: tenis stołowy, tenis stołowy dla 

niepełnosprawnych oraz szachy ) – 12.300,00 zł;  

 Akademia Karate Tradycyjnego (AKT) – 10.000,00 zł. 

Środki finansowe z dotacji gminnej kluby sportowe i AKT przeznaczyły na wydatki związane, m.in. 

z działalnością wspierającą i rozwijającą sport tj: składki członkowskie za udział w rozgrywkach, opłaty 

sędziowskie i OZPN, zakup licencji, ubezpieczenia zawodników, zakup sprzętu sportowego, koszty 

pokrycia transportu na zawody, rozgrywki, turnieje oraz  wynagrodzenia instruktorów, trenerów itd. 

Ponadto w ramach wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 

w roku 2020 stowarzyszenia: Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie, LKS Hetman Byczyna 

oraz Gminne Zrzeszenie LZS w Byczynie otrzymały z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Klub 

każde po 10.000,00 zł na doskonalenie dzieci i młodzieży.  

 

VII.3. Dotacje w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 

W ramach środków z budżetu gminy Byczyna w 2020 zostały udzielone następujące dotacje 

celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 

zabytkowych: 

1.Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Polanowicach otrzymała dotację  

w wysokości 7.269,00 zł na prace konserwatorskie instrumentu organowego w Kościele pw. MBKP  

w Jakubowicach w zakresie remontu zasilania powietrznego organów.  

2.Janusz Jasiński otrzymała dotację w wysokości 12.117,00 zł na remont pokoju i łazienki 

zabytkowego pałacu w Gołkowicach. 

 

3.Wspólnoty Mieszkaniowe Budynku nr 16 przy ul. Kościelnej w Byczynie otrzymały kwotę 26.677,00 

zł na wykonanie nowego pokrycia dachowego z karpiówki, wymianę ołatowania i obróbek 

blacharskich budynku. 

 

4.Wspólnoty Mieszkaniowe Okrężna 31 w Byczynie pozyskały kwotę 20.937,00 zł na wykonanie 

nowego pokrycia dachowego z karpiówki, wymianę ołatowania i obróbek blacharskich budynku. 
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VIII. PODSUMOWANIE 
 

W niniejszym raporcie 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 2020 był kolejnym rokiem zdominowanym przez zaciągnięte w 2017 roku wielomilionowe 

zobowiązanie wobec KFIZ, dlatego też ilość wydatkowanych środków, głównie inwestycyjnych została 

ograniczona do minimum. W roku 2020 ograniczano również wydatki bieżące. Kontynuowano 

minimalizowanie kosztów związanych z administracją publiczną. 

 Realizacja wielu zadań obarczona była ryzykiem. W roku 2020 nie udało się po raz kolejny 

sprzedać nieruchomości Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Mimo to dzięki mozolnej pracy  

i konstruktywnej współpracy organów gminy uzyskano refundację poniesionych kosztów  

za inwestycję dotyczącą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przeprowadzono remonty 

dróg, fundusz sołecki został utrzymany, a budżet obywatelski zrealizowany. Ponadto otrzymano 

środki na modernizację w roku 2021 oczyszczalni ścieków w Biskupicach i Polanowicach oraz na 

budowę drogi dojazdowej do byczyńskiej strefy. W roku 2020 wykonano także kolejny etap budowy 

remizy OSP w Kostowie.  

Ilość wykonanych zadań zdeterminowana była przede wszystkim przez spłaty wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań, a te w roku 2020 w sumie wyniosły ponad 4.200.000 zł.  

Mimo, iż rok 2020 można uznać za udany, to następne lata będą wymagały kolejnych trudnych 

decyzji i bardzo odpowiedzialnej polityki finansowej.  

 


