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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 2021 rok. Jego celem jest 

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

aspektów funkcjonowania Gminy Byczyna. 

Rok 2021 był rokiem trudnym, który wymagał realizacji założonych działań w dobie utrzymującej 

się pandemii wywołanej COVID-19. Był to rok, który wymagał także podejmowania w dalszym ciągu 

przemyślanych i racjonalnych decyzji finansowych umożliwiających w miarę stabilne funkcjonowanie 

naszego Samorządu.   

W związku z powyższym, w niniejszym raporcie zawarto w szczególności stan finansów Gminy, 

realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Streszczono również działania 

podejmowane przez samorząd w najważniejszych aspektach życia.  

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 
 

Podjęcie w dniu 30 grudnia 2020 r. przez Państwa Radnych uchwały Nr XXXIV/244/20 Rady 

Miejskiej w Byczynie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. umożliwiło realizację oraz 

finansowanie założonych na 2021 r. zadań.  Wielkość dochodów ogółem, wydatków ogółem oraz ich 

różnicę, czyli w tym przypadku nadwyżkę budżetu przedstawiono na poniższym diagramie. 

 

Ponadto w uchwale budżetowej założono m.in.:  

 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - na łączną 

kwotę 506.419,25 zł, 

 rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 217.000,00 zł (tj. rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 

zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

w kwocie 142.000,00 zł oraz rezerwę celową na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

25.000,00 zł), 

 wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:  dla jednostek sektora finansów publicznych na 

łączną kwotę 797.310,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną 

kwotę 2.040.000,00 zł, 

 wydatki budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 2.010.000,00 zł. 

Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany z zastrzeżeniami przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Opolu w dniu 9 grudnia 2020 r. Opiniując przedłożony projekt budżetu Skład 

Orzekający m.in. pozytywnie ocenił zaplanowanie w roku 2021 nadwyżki budżetowej i przeznaczenie 

jej na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek jednakże wskazał, iż pomimo corocznej, 

systematycznej spłaty zobowiązań, aktualne zadłużenie nadal zdecydowanie przekracza potencjał 

dochodowy Gminy.  

dochody:  
49 336 928,00  

wydatki:  
48 086 928,00  

nadwyżka 
budżetu:  

z 
przeznaczeniem 

na spłatę 
rozchodów 
(kredytów) 

1 250 000,00  
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II.1. Sytuacja społeczno - finansowa gminy  
 

Gmina Byczyna w 2021 roku podobnie, jak i inne polskie samorządy zmagała się z licznymi 

problemami, z których niewątpliwie najdotkliwszy był spowodowany pandemią COVID-19. Wirus 

przyczynił się między innymi do zmniejszenia się liczby ludności. Na poniższej infografice 

zamieszczono dane dotyczące ilości mieszkańców gminy Byczyna na koniec 2020 i 2021 roku. 

W mieście Byczyna liczba stałych 

mieszkańców w roku 2021 wynosiła 3.366, co 

stanowiło 38% ogółu stałych mieszkańców 

gminy Byczyna. Na terenach wiejskich z kolei 

odnotowano 5.393 stałych mieszkańców 

(62% ogółu). W porównaniu z rokiem 2020,  

w przypadku mieszkańców miasta Byczyna 

nastąpił spadek liczby ludności o 88 osób,  

a w przypadku terenów wiejskich spadek 

wyniósł 81 osób. W roku 2021 zanotowano 

na terenie naszej gminy 83 urodzenia (98  

w roku 2020) i aż 144 zgony (121 w roku 

2020). Najliczniejsza miejscowość – Biskupice, 

w roku 2020 liczyła 590 mieszkańców, natomiast w roku 2021 liczba ta zmniejszyła się o 10 i wynosiła 

580. Najmniej liczną miejscowością gminy Byczyna jest Gosław. Wg stanu na 31.12.2020 r. liczył on 

30 mieszkańców, a na koniec roku 2021 w Gosławiu stale zamieszkiwało tylko 21 osób.  

Biorąc pod uwagę powyższe dane niepokojące jest zjawisko depopulacji. Tylko  

w ciągu jednego roku ubyło około 2% naszych stałych mieszkańców. Spadek populacji w przyszłości 

może mieć negatywne skutki i wpłynąć niekorzystnie na sytuację ekonomiczną gminy Byczyna, 

dlatego też w kolejnych latach jednym z priorytetowych zadań byczyńskiego samorządu będzie 

wprowadzenie szeregu regulacji mających wpływ na wzrost liczby mieszkańców naszej 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 2021. Jest to opinia z zastrzeżeniami.  

Zastrzeżenia wg RIO sprowadzają się do łącznych zobowiązań finansowych gminy Byczyna. Skład 

Orzekający wskazał, „iż pomimo dokonywania systematycznej spłaty zobowiązania wobec KFIZ oraz 

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

poziomie”.  

Wysokie zadłużenie w bezpośredni sposób rzutuje na stabilność finansową gminy Byczyna.   

W roku 2021 dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 8.750.000,00 zł. Wg stanu na 31 grudnia 

2021 r. łączne zobowiązania finansowe wyniosły 48.882.165,11 zł, co stanowiło 87,2% wykonanych 

dochodów (56.022.997,09 zł).  Na poniższym wykresie oraz w tabeli przedstawiono zobowiązania 

finansowe gminy Byczyna na przestrzeni lat 2018-2021. 
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Zobowiązania gminy 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Zadłużenie ogółem 71 396 308,04 65 792 899,95 61 549 616,88 48 882 165,11 

Pożyczki 112 452,00 0,00 0,00 0,00 

Kredyty w bankach 23 731 503,59 23 141 503,59 22 151 503,59 13 401 503,59 

KFIZ 47 552 352,45 42 651 396,36 39 398 113,29 35 480 661,52 

 

 Pomimo zmniejszenia zadłużenia gminy w roku 2021 do poziomu 48,88  mln w kolejnych 

latach z pewnością one wzrosną. O ile? Pokażą czas i decyzje podejmowane przez Radę Polityki 

Pieniężnej. Zmienność zobowiązań wynika z faktu, iż zobowiązania wobec Komunalnego Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego (KFIZ) oparte są na stawce WIBOR-6M, a przy lawinowym wzroście stóp 

procentowych stawka WIBOR również wzrasta. Na poniższej grafice (na podstawie strony 

www.money.pl) zaprezentowano dynamikę zmian stawki WIBOR-6M na przestrzeni ostatnich lat. 

 Do czasów pandemii W okresie pandemii stan na 21.04.2022 r 

WIBOR - 6M 1,79% 0,25% 5,88% 

71 396 308,04 
65 792 899,95 

61 549 616,88 

48 882 165,11 

23 731 503,59 23 141 503,59 22 151 503,59 
13 401 503,59 

47 552 352,45 
42 651 396,36 39 398 113,29 35 480 661,52 

10 000 000,00

25 000 000,00

40 000 000,00

55 000 000,00

70 000 000,00

ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021

Zadłużenie ogółem Pożyczki Kredyty w bankach KFIZ
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II.1.1. Podatki  
   

Uchwalone na 2021 r. stawki podatków w większości przypadków były niższe od stawek 

maksymalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2021 wyniosły 327.361,03 zł,  

w tym z tytułu podatku: od nieruchomości 293.818,05 zł oraz od środków transportowych - 

33.542,98 zł. W poniższej tabeli zamieszczono obowiązujące w 2021 r. stawki podatków.  

Rodzaj podatku 
Stawka 

maksymalna 

Stawka w 

gminie Byczyna 

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,99 zł / m2 0,95 zł/m2 

od gruntów pod wodami 4,99 zł /ha 4,99/ha 

od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje opp 
0,52 zł/m2 0,46 zł/m2 

od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,28/m2 3,28/m2 

od budynków mieszkalnych 0,85/m2 0,80 zł/m2 

od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 24,84 zł/m2 23,10 zł/m2 

od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obroku kwalifikowanym materiałem siewnym 
11,62 zł/m2 11,38 zł/m2 

od budunków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 5,06 zł/m2 4,95 zł/m2 

od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje opp 
7,82 zł/m2 8,37 zł/m2 

od budowli 2% ich wartości 2% ich wartości 

od środków transportowych 
bez zmian od 2018 roku , stanowią 

około 80% stawek maksymalnych 

rolny dla osób posiadających gospodarstwo rolne 
146,3750 zł/ha 

przeliczeniowy 

146,3750 zł/ha 

przeliczeniowy 

rolny dla osób nie mających gospodarstwa rolnego 292,75 zł/ha fiz.  292,75 zł/ha fiz. 

leśny 43,38 zł/ha fiz. 43,38 zł/ha fiz. 

 

 W planie budżetu gminy na 2021 r., wraz z procedowanymi w trakcie roku zmianami ostatecznie 

założono realny wpływ środków do gminnej kasy w łącznej wysokości 6.347.000,00 zł. Finalnie,  

na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz od 

środków transportowych otrzymano łącznie 6.410.355,26 zł.  

Zaplanowane oraz wykonane dochody z podziałem na rodzaj podatku przedstawiono na 

poniższym diagramie.  
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Zaległości w zapłacie podatku na koniec 2021 r. łącznie wynoszą: 4.487.825,03 zł, w tym: 

 z tytułu podatku od nieruchomości - 4.031.510,02 zł, 

 z tytułu podatku rolnego - 427.396,22 zł,  

 z tytułu podatku leśnego - 2.674,74 zł, 

 z tytułu podatku od środków transportowych - 26.244,05 zł. 

 

W 2021 r. na podstawie podjętych uchwał na terenie gminy Byczyna udzielono zwolnień od 

podatku od nieruchomości na łączną kwotę 108.266,76 zł, w tym: 

 

 

Z tytułu podatków lokalnych 

otrzymano w roku 2021 łącznie 

6.410.355,26 zł. Biorąc pod uwagę 

ilość stałych mieszkańców naszej 

gminy, statystycznie na 1 mieszkańca 

przypada po 731,86 zł.  

W porównaniu z rokiem 2020 

zanotowano w tym względzie wzrost 

średnio o 64,21 zł /osobę (w roku 

2020 średnio na mieszkańca 

przypadało 667,65 zł).  Niniejsze 

dane ukazano obok na infografice. 

podatek od
nieruchomości

podatek rolny podatek leśny
podatek od

środków
transportowych

plan na 2021 4 307 500,00 1 841 000,00 53 500,00 145 000,00

wykonanie w 2021 4 349 979,27 1 845 220,03 56 422,46 158 733,50

0,00

1 500 000,00

3 000 000,00

4 500 000,00

podatki lokalne 

nowowybudowan
e budynki

mieszkalne
jednorodzinne

nieruchomości
zajęte na

potrzeby ochrony
ppoż, kultury…

nowe inwestycje
na ternie gminy

Byczyna

rozwiązania
związane z

zapobieganiem i
zwalczaniem…

kwota zwolnienia 2 287,92 41 383,79 26 040,41 38 554,64

0,00

15 000,00

30 000,00

45 000,00

zwolnienia podatkowe 2021 
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II.1.2. Koszty i dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 

W uchwalonym na 2021 r. budżecie zaplanowano łączne nakłady na gospodarkę odpadami  

w kwocie: 2.889.992,00 zł,  w tym:   

 Planowane na dzień 
uchwalania budżetu 

gminy na 2021 r. 

Wykonanie na 
dzień 31.12.2021 r. 

Wydatki ogółem 2.889.992,00 2.933.313,30 

W tym: - zapłata dla firmy za odbiór odpadów 
-pozostałe koszty (w tym administracyjne) 

2.820.000,00 
69.992,00 

2.868.168,32 
65.144,98 

 

      Różnica spowodowana była wygenerowaniem przez mieszkańców większej ilości odpadów  

w stosunku do ilości odpadów oszacowanych w przetargu (różnica w ilości odpadów wyniosła 105,62 

ton). W tej samej wysokości zaplanowano dochody (opłaty) tj. w kwocie: 2.889.992,00 zł. 

Do wyliczenia tej kwoty wzięto pod uwagę:  

 7513 deklaracji po 32 zł = 2.884.992,00 zł . Założono, że w przypadku, gdy mieszkańcy skorzystają 

z ulgi to spadną dochody, ale także spadną wydatki związane z „bio” odpadami, 

 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3.000,00 zł, 

 odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł. 

 Planowane Wykonane 

Dochody ogółem 2.889.992,00 2.718.6111,05 

Różnica spowodowana była: 

 uaktualnieniem przez mieszkańców deklaracji, co spowodowało zmniejszenie do 7.288 liczby 

osób (mniej o 225 osób), 

 ulgami z tytułu korzystania z kompostowników dla 1.717 osób co przełożyło się na zmniejszenie 

dochodów o kwotę 57.900,00 zł, 

 zaległościami w opłatach. 

Różnica pomiędzy otrzymanymi dochodami, a wydatkami poniesionymi z tytułu gospodarowania 

odpadami stanowi kwotę jaką samorząd „dopłaca” do systemu.  W 2021 wyniosła ona: 214.7022,25 

zł. W poniższej tabeli zamieszczono ww. różnice w latach 2017-2021. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Dochody 937.971,26 1.004.609,99 1.270.776,99 1.509.527,85 2.718.611,05 

Wydatki 1.174.769,31 1.228.779,40 1.618.301,46 1.874.943,56 2.933.313,30 

Różnica -236.798,05 -224.169,41 -347.524,47 -365.415,71 -214.702,25 

 

We wrześniu 2021 r. znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Dzięki 

zmianom i dodanemu zapisowi w ust. 2da umożliwiono Radzie Miejskiej, w drodze uchwały, o 

pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy 

środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na 

pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  Na tej 
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podstawie podjęta została 

uchwała, dzięki której 

uniknięto zwiększania już i tak 

bardzo wysokich stawek za 

odbiór i zagospodarowanie 

odpadów od mieszkańców.   

W roku 2021 spadła względem 

roku 2020 ilość generowanych 

przez mieszkańców odpadów  

w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. W tym 

zestawieniu zanotowano 

średni spadek o ok 1,9 kg  

na 1 mieszkańca w miesiącu. 

Dane przedstawiono  

w poniższej tabeli. 

 

 2020 2021 

Ilość zadeklarowanych mieszkańców [os] 7513 7288 

Ilość odpadów [t] 3599 3325 

Średnio/m-c na mieszkańca [kg] 39,9 38,0 

 

Łącznie w roku 2021 zaległości w 

zapłacie przez mieszkańców gminy za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wyniosły 282.223,71 zł, a 

nadpłaty 29.723,01 zł.  

Na umieszczonej infografice 

ukazano podstawowe wielkości 

dotyczące gospodarowania odpadami 

komunalnymi w roku 2021  

w porównaniu z rokiem 2020. 

W roku 2021 w wyniku 

rozstrzygniętego przetargu została na 

okres od 1 stycznia 2022  

do 30 czerwca 2024 roku zawarta 

umowa z dotychczasową firmą (Wywóz 

nieczystości, przewóz ładunków Wiesław Strach) świadczącą usługi w zakresie odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Nowe zaproponowane przez firmę stawki uległy niewielkim zmianom. Np. odpady zmieszane  

w roku 2021 kosztowały 843,00 zł/tonę netto, a w roku 2022 ich cena wzrosła do 859,26 zł netto za 

tonę (wzrost o 2%). 
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II.2. Przedsięwzięcia i inwestycje gminne 
 

 Rok 2021 był rokiem, w którym główny nacisk położono na realizację przedsięwzięć dotyczących: 

 budowy i remontu dróg, 

 gospodarki ściekowej, 

 wsparcia straży pożarnych oraz służb policji,  

 poprawy warunków w placówkach oświatowych,  

 remontu świetlic wiejskich i budynku OPS w Byczynie, 

 poprawy ładu przestrzennego Byczyny związanego z murami obronnymi, rynkiem i ratuszem. 

 

  Łącznie na inwestycje i remonty wydano około 4 mln zł, co przy 56 mln dochodów gminy 

stanowi około 7% środków przeznaczonych na infrastrukturę. Ponadto w roku 2021 na realizację 

nowych przedsięwzięć także w latach kolejnych 

pozyskano około 15 mln.  

 

W zakresie budowy i remontu dróg: 

 udzielono dotacji  w kwocie 25.000,00 zł 
dla powiatu  kluczborskiego na remont 
drogi w Wojsławicach. Wyremontowano  
i poszerzono 139 metrowy odcinek drogi, 

 udzielono dotacji w kwocie 10.000,00  zł 
dla powiatu Kluczborskiego na remont 
cząstkowy drogi w kierunku Goli, 

 wykonano remont ul. Klonowej  

w Byczynie. Wydatkowano na ten cel  

1.246.038,14 zł. Gmina otrzymała 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 662.021,27 zł. 

Wyremontowano jezdnię i chodniki na długości ok. 590 m, 

 wykonano remont części drogi gminnej w Wojsławicach. W sumie wyremontowano ok. 150 

mb jezdni. Łączny poniesiony koszt  59.000,00 zł, 

 wybudowano drogę w Janówce. Powstało 185 mb drogi o nawierzchni asfaltowej. Całkowity 

koszt – 91.376,62 zł, w tym ze środków Funduszu sołeckiego wsi Janówka – 16.076,37 zł. 

 przebudowano drogę wewnętrzną w Biskupicach. Wykonano ok. 110 mb nowej nawierzchni 

jezdni. Koszt zadania wyniósł 139.161,22 zł. 

Zadania związane z gospodarką ściekową realizowane w roku 

2021 to: 

 modernizacja przepompowni ścieków  

w Polanowicach i Biskupicach - zakończono w styczniu 2022 r. 

Łącznie wydatkowano na ten cel 155.994,75 zł, 

 uregulowanie gospodarki ściekowej w Biskupicach  

i Polanowicach - polegające na przebudowie i wyposażeniu 

istniejących w tych miejscowościach oczyszczalni ścieków. 

Całkowity koszt wyniósł 1.423.398,45. Gmina pozyskała na to 
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zadanie dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 w kwocie 735.852,00 zł, 

 Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Dobiercicach i Paruszowicach, na którą gmina 

Byczyna w roku 2020 złożyła w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wniosek  

o dofinansowanie. Wniosek opiewał na kwotę 3.000.000,00 zł. Gminie przyznano na ten cel 

1.000.000,00 zł. W związku z tym zadecydowano, by inwestycję wykonać w ograniczonym 

zakresie tj. budując oczyszczalnię i wykonując część głównego kanału sanitarnego wraz  

z przyłączami w Dobiercicach oraz przyznając Wspólnocie Mieszkaniowej „Paruszowice 

Osiedle” dotację w kwocie 115.500,00 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jaśkowicach  - zadanie zaplanowane 

w budżecie gminy w sierpniu 2021 z realizacją w latach 2022-2024. Związane było ze 

złożeniem przez Gminę Byczyna wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu Inwestycji 

Strategicznych Polski Ład”. Wartość zadania szacowana jest na ok. 11,7 mln zł. Wkład własny 

gminy w realizację zadania wynosi niespełna 600 tys. zł, a przyznana dotacja 11,1 mln zł.  

W 2021 r. zlecono wykonanie map do celów projektowych, których koszty  wyniosły 

23.050,00 zł,  

 budowa polderu w Jaśkowicach - budowę planuje się na działkach przy wjeździe z Byczyny do 

Jaśkowic. Polder ma powstać na 4 działkach. Trzy z tych działek były własnością Gminy 

Byczyna. Jedna z nich była własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jaśkowicach.  

W pierwszym półroczu 2021 r. dokonano zakupu tej nieruchomości. Koszty poniesione z tego 

tytułu wyniosły 28.950,00 zł. Niestety w drugiej połowie roku nie udało się podpisać umowy 

na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika. W tym zakresie realizację zadania 

przesunięto na rok 2022, 

 dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków - w ramach zadania przekazano w formie dofinasowania środki finansowe na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Podpisano i rozliczono 20 umów  

z mieszkańcami gminy Byczyna. Na ten cel wydatkowano kwotę 58.169,18 zł.   

W przypadku działań wspierających służby mundurowe: 

 wykonano kolejny etap budowy strażnicy w Kostowie. W roku 2021 wydatkowano na ten cel 

kwotę 48.093,00 zł. W ramach środków wykonano tynki, posadzki, sufit oraz instalacje, 

 rozpoczęto budowę remizy strażackiej dla OSP Paruszowice – zabezpieczając i przekazując 

40.000,00 zł. W ramach tych środków OSP zakupiła materiały budowlane oraz wykonała 

prace ziemne,  

 zabezpieczono środki w wysokości 40.000,00 zł na poczet przebudowy strażnicy OSP  

w Nasalach. W ramach środków zakupiono materiały budowlane,  

 udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej Policji  na zakup samochodu nieoznakowanego. 

Samochód zakupiono we wrześniu 2021 r.  Dotacja opiewała na kwotę 5.000,00 zł, 

 udzielono dotacji celowej na zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku Udzielono w wysokości 10.000,00 zł, 

 udzielono dotacji celowej na zakup lekkiego samochodu dla OSP Jakubowice w wysokości 

20.000,00 zł Jednostka zakupiła samochód Ford Transit.  

 

Przedsięwzięcia dotyczące wparcia jednostek oświatowych to: 
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 wymiana okien w Zespole Szkół w Byczynie w budynku przy ul. Borkowskiej. Wydatkowano w 

tym celu kwotę 30.409,00 zł, 

 zakup samochodu dla Zespołu Szkół w Byczynie. W ramach zadania zakupiono samochód 

Opel VIVARO, który wykorzystywany jest 

do rozwożenia posiłków. Na ten cel 

wydatkowano kwotę 39.304,00 zł,  

 wymiana ogrodzenia wokół szkoły  

w Roszkowicach.  W ramach zadania 

wykonano ogrodzenie wokół szkoły. 

Wydatkowano w tym celu kwotę 

15.000,00 zł, 

 zakup autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Kosztował on około 

330.000,00 zł i został w 70% 

dofinansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 zakup sprzętu do stacji kontroli pojazdów w Polanowicach - analizator spalin, dymomierz. 

Wydatkowano kwotę 20.591,00 zł. 

 

W przypadku przedsięwzięć związanych ze świetlicami wiejskimi oraz Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Byczynie w 2021 przeprowadzono: 

 remont dachu świetlicy wiejskiej w Sarnowie - Koszt realizacji zadania wyniósł 44.165,00 zł 

przy czym 8.165,00 zł pochodziło ze środków funduszu sołeckiego, 

 zakup dachówki do świetlicy wiejskiej w Polanowicach, wydatkowano kwotę 19.186,18 zł, 

 kolejne prace remontowe – wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Proślicach, 

 przebudowę budynku OPS w Byczynie –wymieniając 5 okien wraz z montażem zewnętrznych 

żaluzji we wszystkich oknach, oraz dokonano renowacji elewacji zewnętrznej wraz  

z odgrzybianiem. Wydatkowano kwotę 33.992,12 zł. 

 

Inicjatywy związane z rynkiem, murami i ratuszem wykonane w 2021 r to: 

 renowacja zabytkowego obwarowania miasta - wyremontowano odcinek 26 mb muru na 

najbardziej zniszczonym i zagrażającym bezpieczeństwu osób odcinku wzdłuż budynku przy 

ul. Długiej 6-6A. Koszt inwestycji związanych z realizacją tego zadania wyniósł 454.121,92 zł. 

Dofinasowanie: 280.809,96 zł  ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i 50.000,00 zł ze środków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 naprawa i montaż iglicy ratusza w Byczynie - zadanie zaplanowano w związku z tym, że 

wskutek porywistego wiatru w marcu 2020 r., ze szczytu wieży Ratusza w Byczynie spadła 

iglica. Na przełomie roku 2020 i 2021 opracowano dokumentację projektową zadania  

i uzyskano stosowne pozwolenia. W maju 2021 r. dokonano naprawy zniszczonej iglicy,  

a 10 czerwca wykonano jej montaż na ratuszowej wieży. Koszty naprawy i operacji 

umieszczenia iglicy na wieży Ratusza wyniosły łącznie 56.070,00 zł. Środki na wykonanie tego 

zadania, w ramach ubezpieczenia mienia, pozyskano od firmy ubezpieczeniowej, 

 wymiana lamp oświetlenia ulicznego w centrum Byczyny - Zadanie zrealizowano dzięki 100 % 

wsparciu zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
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III. INFORAMCJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Mienie Gminy Byczyna i gminnych jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2021 r. 

zajmowało powierzchnię 649,2984 ha (wzrost o około 10 ha)  względem roku 2020., co stanowiło 

łącznie 2348 działek, w tym: 

 1912 działek zlokalizowanych w obrębie obszaru wiejskiego, o powierzchni 578,8957 ha,  

 436 działek znajdujących się w obrębie miasta Byczyna, o łącznej powierzchni 70,4027 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  

649,2984 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 6,2613 ha,  

 nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie o łącznej powierzchni 62,5980 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 Fundusz Rozwoju Dróg  Gmina 

w większym stopniu realizuje zadania inwestycyjne z zakresu budowy 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 2021 r. roku w zakresie drogownictwa wykonaliśmy poza zadaniami opisanymi  

w pkt II niniejszego opracowania, ze środków własnych i funduszy sołeckich także bieżące remonty  

i utwardzenia kamieniem dróg podrzędnych w miejscowościach: Jakubowice, Biskupice, Janówka, 

Gołkowice, Dobiercice, Gosław, Nasale, Borek, Roszkowice, Byczyna – ul. Nasalska oraz Pogorzałka. 
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III.1.2. Grunty zagospodarowane 
 

Zagospodarowanie gruntów stanowiących mienie Gminy Byczyna przedstawia się następująco:  

 Grunty położone w miejscowości Byczyna oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej 

powierzchni 4,3959 ha, w tym grunty w użytkowaniu wieczystym osobom prawnym oraz 

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

budowlane, grunty pod garażami oraz grunty przeznaczone na cele przemysłowe. 

 Grunty oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 38,7412 ha. W 2021 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.  

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

31 grudnia 2021 r. Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie stanowiła na teranie 

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

 Grunty oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 6,2613 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 22 mieszkania w 21 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. 

 

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 miejski w pobliżu parku przy ul. Częstochowskiej, 
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 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 2021 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. 

W 2021 r. z mocy decyzji wydanych przez Wojewodę Opolskiego Gmina Byczyna nabyła 

nieodpłatnie 32 nieruchomości gruntowe stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa 

powiększając tym samym powierzchnię mienia gminnego o  2,2117 ha.  Ponadto Gmina Byczyna na 

mocy aktu notarialnego Repertorium 2370/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. nabyła za łączną kwotę 

5.890,40 zł działkę położoną we wsi Sarnów o powierzchni 0,0054  ha na poszerzenie pasa 

drogowego. Ponadto na mocy aktu notarialnego Repertorium 5834/2021 z dnia 24 maja 2021 r. 

nabyła za łączną kwotę 28.950,00 zł działkę położoną w Byczynie o powierzchni 0,0782 ha z 

przeznaczeniem na planowany w latach kolejnych polder przeciwpowodziowy. 

W okresie od 11 stycznia do 31 grudnia 2021r. r. Gmina Byczyna zbyła: 

Nieruchomości niezabudowane: 

 nieruchomości gruntowe niezabudowane – przy ul. Polanowicka - Kwiasowskiego w Byczynie,  

w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 117.160,00 zł netto,  

 nieruchomość gruntową niezabudowaną – przy ul. Borkowskiej w Byczynie, w formie przetargu 

ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 42.000,00 zł netto,  

 nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ul. Polanowicka - Kwiasowskiego  w Byczynie,  

w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 52.217,00 zł/netto,  

 nieruchomość gruntową niezabudowaną w miejscowości Nasale, w formie rokowań uzyskując 

kwotę  17.500,00 zł netto, 

 nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ul. Borkowskiej w Byczynie, w formie przetargu 

ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 37.875,00 zł netto,  

 nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ul. Polanowicka - Kwiasowskiego  w Byczynie,  

w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 48.985,00 zł netto,  

 nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ul. Polanowicka-Kwiasowskiego w Byczynie,  

w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 47.571,00 zł/netto,   

 nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ul. Borkowskiej w Byczynie, w formie przetargu 

ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 37.572,00 zł netto, 

 nieruchomość gruntową niezabudowaną w miejscowości Ciecierzyn, w formie rokowań 

uzyskując kwotę 18.950,00 zł netto,  
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 nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ul. Polanowicka - Kwiasowskiego w Byczynie,  

w formie przetargu ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 56.000,00 zł netto. 

Nieruchomości zabudowane: 

 nieruchomość gruntową zabudowaną w miejscowości Polanowice, w formie rokowań uzyskując 

kwotę 200.000,00 zł netto, 

  nieruchomość gruntową zabudowaną w miejscowości Polanowice, w formie rokowań uzyskując 

kwotę 185.000,00 zł netto,  

 nieruchomość gruntową zabudowaną w miejscowości Polanowice, w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego uzyskując kwotę 67.500,00 zł netto,  

 nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Floriańskiej  w Byczynie, w formie przetargu 

ustnego nieograniczonego uzyskując kwotę 18.790,00 zł netto, 

 nieruchomość gruntową zabudowaną w miejscowości Gołkowice, w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego uzyskując kwotę 5.460,00 zł netto. 

Lokale mieszkalne (sprzedaż na rzecz najemców, po zastosowaniu bonifikat): 

 lokal numer 2 w Byczynie przy ul. Polnej 1 w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, 

uzyskując kwotę 7.752,00 zł netto, 

 lokal numer 6 w Byczynie przy ul. Rynek 2 w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, uzyskując 

kwotę 18.600,00 zł netto, 

 lokal numer 3 w Byczynie przy ul. Rynek 6 w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, uzyskując 

kwotę 14.040,00 zł netto. 

 

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

mienia 
 

  Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Byczyna uzyskała w zakresie gospodarki 

nieruchomościami dochody w wysokości 1.769.756,82 złotych. Plan i wykonanie dochodów  

zestawiono w poniższej tabeli: 

Tytuł dochodu Plan Wykonanie planu Różnica 

Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 72.836,00 zł 72.404,64 zł -431,36 zł 

Opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i 

najmu lokali użytkowych 
648.000,00 zł 644.809,92zł -3.190,08 zł 

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego  

oraz przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

34.000,00 zł 34.709,89 zł 709,89zł 

10.000,00 zł 16.876,20 zł 6.876,20 zł 

Sprzedaż lokali i gruntów 975.687,00 zł 975.687,00 zł 0,00 zł 

Koszty geodezyjne  0,00 zł 857,34 zł 857,34 zł 

Opłata adiacencka i planistyczna 28.000,00 zł 24.411,83 zł -3.588,17 zł 

RAZEM 1.768.523,00 zł 1.769.756,82 zł +1.233,82 zł 
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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 2021.   

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

Opracowana w 2015 r. Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 określała 

obszary, cele i kierunki rozwoju. W związku z tym, iż okres jakiego dotyczyła dobiegł końca,  

w poniższej tabeli zestawiono stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć.   

 

Obszar Przedsięwzięcie wpisane w Strategii Stan realizacji 

Gmina 

Byczyna 

Oznakowanie miejsc i wydarzeń 

historycznych (miejsc o cennych walorach 

przyrodniczych na ternie gminy Byczyna) 

Częściowo zrealizowano. Oznakowano m.in. 

miejsca historyczne w Kostowie, Ciecierzynie, 

Janówce i Miechowej.  

Montaż „witaczy” 
Zamontowano jeden witacz przy DK 11  

w Kostowie. 

Montaż tablic ogłoszeniowych dla każdego 

sołectwa (z nazwą i herbem, mapą itp.) 
Nie zrealizowano 

Odnowienie oznakowania drogowego 

pionowego i poziomego w gminie Byczyna 

w tym także budowa progów zwalniających 

Realizacja na bieżąco, w ramach potrzeb  

i możliwości. Progi zwalniające zamontowano 

m.in. w Chudobie, w Byczynie ul. Hołubka, 

Kwiasowskiego.  

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 

Realizacja na bieżąco, m.in. wymieniono lampy w 

centrum Byczyny oraz sukcesywnie dokładano je 

na terenach wiejskich. 

Modernizacja, wymiana i remont wiat 

przystankowych na ternie gminy Byczyna 

Realizacja w miarę potrzeb i posiadanych 

środków finansowych. Zamontowano wiaty m.in. 

w Byczynie, Kochłowicach, Polanowicach, 

Jakubowicach, Paruszowicach – Długa. 

Remonty rowów odwadniających na 

terenie gminy 

Zadanie wykonywane głównie przez Samodzielną 

Miejsko-Gminną Spółkę Wodną w Byczynie. 

Gmina Byczyna wspiera Spółkę m.in. poprzez 

udzielenie dotacji na zakup ciągnika.  

Remonty i modernizacja hydrantów Zadanie realizowane przez Spółkę „Hydrokom”. 

Rekultywacja wysypiska śmieci w 

Gołkowicach 
Nie zrealizowano 

Likwidacja dzikich wysypisk 
Realizacja na bieżąco. Zlikwidowano m.in. 

wysypisko w Ciecierzynie oraz Polanowicach. 

Miasto 

Byczyna 

Monitoring miasta Zamontowano 5 kamer w Rynku. 

Uzupełnienie zieleni miejskiej 

Na bieżąco. Centrum Integracji Społecznej 

„CISPOL” dba o tereny zielone na terenie miasta, 

ponadto w miarę potrzeb dosadzane są nowe 

drzewka, w zamian za wycięte. 

Termomodernizacja budynków OPS w Byczynie – w ramach środków POKL oraz 
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użyteczności publicznej:  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie,  

 Dom Kultury w Byczynie,  

 Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie 

własnych został częściowo wyremontowany. 

Ośrodek Kultury w Byczynie – wykonano remont 

dachu, wymieniono okna oraz drzwi. 

OSP w Byczynie – nie wykonano. 

Modernizacja miejskiego placu zabaw Został wykonany nowy plac zabaw.  

Remont kościołów 
Kościół Ewangelicko – Augsburski otrzymał 

dotację na remont 

Zagospodarowanie działek koło piaskarni 

obecnie „dzikie wysypisko”  

Działkę częściowo uporządkowano, nie 

zagospodarowano. 

Modernizacja stadionu  (amfiteatr, 

trybuny, boisko treningowe, ogrodzenie) 

Sukcesywnie wykonywane są prace remontowe. 

Do tej pory m.in. wymieniono ogrodzenie płyty 

boiska, postawiono boksy dla zawodników 

rezerwowych, zamontowano piłkochwyty, 

nawodnienie oraz nowe oświetlenie. W trakcie 

oceny jest wniosek dotyczący wymiany trybun. 

Adaptacja budynku przykościelnego na 

świetlicę dla seniorów 
Nie zrealizowano. 

Odnowienie pomnika żołnierzy radzieckich 

i zagospodarowanie terenu wokół pomnika 
Nie zrealizowano. 

Tabliczki informacyjne dla turystów 

(kierunkowe do zabytków, przy zabytkach 

notki historyczne) 

Nie zrealizowano. 

Naprawa ogrodzenia przy cmentarzu 

ewangelickim 
Nie zrealizowano. 

Postawienie toi-toi przy kaplicy Nie zrealizowano. 

Doposażenie placu zabaw w starym parku – 

odnowienie ogrodzenia 

W trakcie oceny jest wniosek dotyczący 

uzupełnienia zabawek na placu zabaw. 

Założenie placu zabaw przy blokach między 

ulicą Kościelną a Okrężną 
Nie zrealizowano. 

Rewitalizacja Miasta Byczyna:  

 remont Ratusza  

 utworzenie Muzeum  

 przeniesieni biblioteki do nowego 

obiektu  

 stworzenie miejsca spotkań dla 

stowarzyszeń z salą konferencyjną 

Nie zrealizowano. 

Biskupice 

Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Biskupicach 
Wykonywane były tylko prace remontowe. 

Remont kościoła drewnianego Udzielono dotacji na prace remontowe. 

Budowa chodnika do remizy strażackiej w 

Kochłowicach 

Zrealizowana została przez Powiat Kluczborski 

ścieżka pieszo – rowerowa. 

Budowa drogi od DK nr 11 do torów wraz z 

oświetleniem 
Nie zrealizowano. 

Utwardzenie drogi na cmentarz Częściowo utwardzono jedynie wjazd. 

Budowa przy placu zabaw boiska 

wielofunkcyjnego „Orlik” 

Boisko wielofunkcyjne nie wybudowano. 

Utworzono boisko trawiaste. 

Budowa ścieżki rowerowej z Biskupic do 

Byczyny 

Zrealizowano w ramach projektu dotyczącego 

gospodarki niskoemisyjnej ścieżkę z Biskupic do 
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Polanowic. 

Remont pozostałych dróg gminnych na 

terenie sołectwa Biskupice 

Częściowo zrealizowano – m.in. wykonano 

nawierzchnię na drodze pomiędzy blokami. 

Remont obiektu na świetlicę wiejską w 

Biskupicach 
Nie zrealizowano. 

Borek 

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej  
W ramach funduszu sołeckiego doposażono 

świetlicę wiejską. 

Budowa placu zabaw Utworzono w ramach projektu nowy plac zabaw. 

Remont kapliczki Pomalowano dach. 

Remont dróg we wsi Częściowo nawieziono i utwardzono kamieniem.  

Uzupełnienie oświetlenia drogowego 

Częściowo wykonano montując m.in. lampę 

solarną oraz dokładając dodatkowy punkt 

oświetleniowy. 

Budowa chodnika Nie zrealizowano. 

Otynkowanie budynku gminnego Nie zrealizowano. 

Naprawa przepustu pod drogą dojazdową 

do lasu 
Wykonano. 

Budowa kanalizacji Nie zrealizowano. 

Chudoba 

Remont mostu Opracowano jedynie dokumentację.  

Modernizacja placu zabaw 
Nie zrealizowano. 

 

Przebudowa drogi do wsi Wykonywano jedynie remonty cząstkowe. 

Remont lub budowa nowej świetlicy 
Na chwilę obecną przygotowywana jest 

dokumentacja projektowa budowy świetlicy/ 

Oczyszczenie i zagospodarowanie 

turystyczne stawu w sołectwie 
Nie zrealizowano. 

Uzupełnienie oświetlenia drogowego 
W części uzupełniono oświetlenie drogowe. 

 

Przyjęcie budynków i punktów 

dzierżawionych na rzecz sołectwa 
Nie zrealizowano. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego typu 

„Orlik” 
Nie zrealizowano. 

Doposażenie wsi w sprzęt 

przeciwpożarowy 
Nie zrealizowano. 

Ciecierzyn 

Remont drogi przez wieś Remont cząstkowy został wykonany. 

Budowa drogi gminnej od kościoła do 

suszarni 

Droga została wybudowana w ramach 

dofinansowania otrzymanego z PROW. 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej i 

gminnej 
Nie zrealizowano. 

Adaptacja budynku po byłym magazynie na 

pomieszczenie socjalne wraz z 

sanitariatami obsługujące pobliskie 

wielofunkcyjne boisko sportowe 

W trakcie realizacji - budowa wiaty. 

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej 

wraz z wyposażeniem  
Wymieniono jedynie okna. 
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Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakupiono. 

Budowa placu zabaw Plac zabaw powstał w ramach projektu z PROW 

Oświetlenie kompleksu sportowo - 

rekreacyjnego 
Zamontowano dwa naświetlacze. 

Podłączenie wody i prądu do kompleksu 

sportowo - rekreacyjnego 
Podłączono prąd. 

Zakup i montaż siłowni na świeżym 

powietrzu przy kompleksie sportowo - 

rekreacyjnym 

Siłownia została zamontowana. 

Zakup i instalacja dwóch tablic 

ogłoszeniowych 
Nie zrealizowano. 

Zakup i montaż tablic informacyjnych z 

numerami domów 
Nie zrealizowano. 

Remont kościoła Remont wykonywano jedynie siłami Parafii. 

Dobiercice 

Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w 

Dobiercicach  i zakup wyposażenia  

Etapami wykonano remont oraz zakupiono 

wyposażenie. 

Rozbudowa placu zabaw wraz z 

wyposażeniem zabawowo - edukacyjnym 
Zrealizowano. 

Zagospodarowanie placu koło Publicznego 

Przedszkola w Dobiercicach  na budowę 

boiska wielofunkcyjnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

Utworzono boisko do gry w siatkówkę. 

Modernizacja kotłowni w Publicznego 

Przedszkola w Dobiercicach 
Nie zrealizowano. 

Likwidacja bądź zagospodarowanie 

pustostanów na terenie wsi 
Nie zrealizowano. 

Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi 

oraz drogi do boiska na granicy wsi 

Paruszowice i Dobiercice 

Częściowo uzupełniono oświetlenie. 

Utrzymanie bieżące terenów zielonych na 

terenie wsi 
Realizowano na bieżąco 

Remonty dróg, w tym też dróg polnych do 

ogrodów działkowych i pól uprawnych 
Nie zrealizowano. 

Utrzymanie i doposażenie terenu wokół 

stawu w Dobiercicach pod katem 

organizowania np. zawodów wędkarskich 

Realizowano na bieżąco. 

Doposażenie wsi w niezbędny sprzęt 

przeciwpożarowy 
Nie zrealizowano. 

Remont kościoła Remont wykonywany jedynie przez Parafię. 

Gołkowice 

Budowa i wyposażenie świetlicy Nie zrealizowano. 

Budowa chodnika z Piasek do Jaśkowic  Nie zrealizowano. 

Budowa chodnika wzdłuż DK nr 11 Nie zrealizowano. 

Budowa ścieżki rowerowej do Byczyny  Nie zrealizowano. 
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Remont budynku socjalnego w Piaskach Nie zrealizowano. 

Budowa drogi do Piasek przez Daniszów Dokonano jedynie utwardzenia. 

Budowa placu zabaw i boiska  
Doposażono plac zabaw w ramach projektu 

PROW (siłownia). 

Remont kościoła drewnianego Udzielano dotacji Parafii. 

Gosław 

Remont świetlicy wiejskiej  oraz 

wyposażenie  

Zrealizowano. Przeprowadzono etapami remont 

świetlicy oraz zakupiono zakładane wyposażenie. 

Remont mostu Zrealizowano. 

Budowa drogi z Gosławia do Paruszowic Nie zrealizowano. 

Jakubowice 

Zagospodarowanie terenu wokół remizy 

strażackiej 
Zagospodarowano teren zgodnie z założeniami. 

Budowa plenerowej siłowni przy remizie 

OSP 
Zrealizowano. 

Modernizacja I rozbudowa istniejącego 

placu zabaw 

Wykonano w ramach projektu PROW nowy plac 

zabaw. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik” Nie zrealizowano. 

Odnowienie i rekultywacja parku 

zabytkowego należącego do Gminy 

Byczyna 

Nie zrealizowano. 

Budowa drogi gminnej w kierunku kościoła 

Utwardzenie drogi łączącej wieś z „Nowym 

Światem” 

Wykonano remont cząstkowy oraz utwardzono 

dany odcinek kamieniem.  

Odbudowa drogi dojazdowej do kościoła i 

gospodarstw sąsiadujących 
Nie zrealizowano. 

 Uzupełnienie oświetlenia drogowego od 

przystanku PKS do drogi na Skałągi  
Zamontowano lampy solarne. 

Wykorzystanie planowanej inwestycji przy 

remoncie „wody Jakubowickiej” 
Nie zrealizowano. 

Wyburzenie obiektów grożących 

zawaleniem we wsi Jakubowice  
Dokonano jedynie zabezpieczenia. 

Przegląd drzewostanu, wycinka, 

pielęgnacja starego drzewostanu, 

nasadzenia 

Wykonano inwentaryzację parku. 

Remont kościoła Udzielono dotacji na remont kościoła 

Jaśkowice 

Budowa monitoringu we wsi Nie zrealizowano. 

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej  Etapami zostało zadanie zrealizowane. 

Utwardzenie placu wokół świetlicy 

wiejskiej wraz z drogą dojazdową23  

Wykonano. Utwardzono kostką, frezem oraz 

kamieniem. 

Modernizacja drogi gminnej biegnącej 

przez wieś 

Droga została zmodernizowana w ramach 

środków zewnętrznych. 

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego  Nie zrealizowano. 

Zaplanowanie terenu rekreacyjnego z 

możliwością budowy nowej świetlicy 

wiejskiej 

Zrezygnowano ze względu na poniesione koszty 

związane z remontem istniejącej świetlicy. 

Modernizacja zbiornika ppoż. Nie zrealizowano. 
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Przygotowanie placu do utwardzenia pod 

parking lub plac targowy 
Wykonano.  

Przygotowanie parku rekreacyjnego dla 

mieszkańców 
Nie zrealizowano.  

Janówka 

Budowa drogi gminnej  Wykonano. 

Modernizacja placu zabaw  Wykonano w ramach projektu PROW. 

Uzupełnienie oświetlenia  Nie zrealizowano. 

Budowa chodników Nie zrealizowano. 

Doposażenie OSP Janówka  
Na bieżąco, w miarę możliwości doposażono 

jednostkę OSP. 

Remont dróg Częściowo wykonano remont dróg gminnych.  

Kochłowice 

Przebudowa i modernizacja istniejącego 

boiska sportowego wraz z zabudowaniami 

na Gminne Centrum Sportu 

Nie zrealizowano. 

Naprawa drogi dojazdowej do boiska  Wykonano. 

Budowa parku rekreacyjnego Nie zrealizowano. 

Budowa chodnika – ścieżki rowerowej  Realizacja wykonana przez Powiat Kluczborski. 

Remont spichlerza na świetlicę wiejską  Nie zrealizowano. 

Budowa kanalizacji Nie zrealizowano. 

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem Wykonano. 

Kostów 

Konserwacja dróg gminnych w 

miejscowości 
Dokonywano na bieżąco. 

Budowa garażu dla OSP w Kostowie przy 

świetlicy wiejskiej 
W trakcie realizacji. 

Utwardzenie drogi dojazdowej na teren 

boiska sportowego, wyłożenie kostką drogi 

przy boisku, wykonanie ogrodzenie boiska 

wraz z bramą wjazdową, montaż chwytaczy 

na piłki przy boisku sportowym 

Wykonano jedynie w części. Droga dojazdowa 

została utwardzona. 

Utwardzenie alejki od świetlicy wiejskiej do 

stacji PKP 
Nie zrealizowano. 

Adaptacja byłego pomieszczenia świetlicy 

na siłownię wiejską oraz zakup 

wyposażenia  

Nie zrealizowano  

Modernizacja istniejącego placu zabaw  W ramach projektu utworzono nowy plac zabaw. 

Modernizacja sieci wodociągowej 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Spółkę 

„Hydrokom”. 

 Budowa altany Nie zrealizowano. 

Budowa boiska do siatkówki Nie zrealizowano. 

Budowa sali sportowej przy Szkole  Nie zrealizowano. 

Remont kościoła Udzielano dotacji na remont kościoła. 

Miechowa 
Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej 

wraz z wyposażeniem  

W trakcie realizacji. Do tej pory m.in. wymieniono 

okna, drzwi, odnowiono schody.  
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Budowa placu zabaw Wykonano w ramach projektu PROW. 

Stworzenie miejsca do organizacji imprez 

plenerowych 
Nie zrealizowano. 

Przekształcenie parku pałacowego na 

miejsce spacerów i odpoczynku. 
Nie zrealizowano 

Zainstalowanie oświetlenia: na drodze od 

kapliczki w górę, na drodze prowadzącej do 

kościoła, uzupełnienie oświetlenia w innych 

miejscach  

Częściowo zostało uzupełnione oświetlenie. 

Remont nawierzchni dróg gminnych i 

powiatowych 

Wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni 

dróg zarówno gminnych, jak i powiatowych. 

Zakup strojów dla zespołu ludowego 

“Miechowianki”  
Nie zrealizowano. 

Remont kościoła drewnianego Udzielano dotacji Parafii na remont kościoła. 

Nasale 

Budowa drogi Nasale – Pszczonki  Zrealizowano jedynie w części. 

Zagospodarowanie placu wokół boiska, 

scena, podłoga, zadaszenie, toalety  

W ramach projektu wykonano plac zabaw oraz 

siłownię zewnętrzną. 

Modernizacja remizy strażackiej  W trakcie budowy. 

Budowa kanalizacji  Nie zrealizowano 

Modernizacja dróg gminnych  Częściowo zrealizowano. 

Uzupełnienie oświetlenia Realizacja wykonywana jest na bieżąco.   

Budowa ciągu pieszo – rowerowego 

Byczyna – Nasale – Pogorzałka – Gosław – 

Pszczonki - Kluczbork  

Nie zrealizowano. 

Wydzielenie i utwardzenie parkingu przy 

świetlicy wiejskiej 
Zrealizowano. 

Doprowadzenie wody na cmentarz  Nie zrealizowano. 

Remont kościoła Udzielano dotacji Parafii na remont. 

Paruszowice 

Modernizacja szatni sportowej  Wykonano przyłącz wody i prądu. 

Zagospodarowanie stawu w Paruszowicach  Nie zrealizowano. 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  Zrealizowano w części. 

Remont drogi gminnej Paruszowice – 

Gosław 
Nie zrealizowano. 

Remont drogi gminnej biegnącej przez 

AGRO-PAR 
Nie zrealizowano. 

Modernizacja istniejącego palcu zabaw 
W ramach projektu PROW wykonano nowy plac 

zabaw. 

Pogorzałka 

Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej 

oraz jej wyposażenie  
Zrealizowano. 

Remont dróg Częściowo zrealizowano w ramach remontów.  

Renowacja rowów 
Zadanie realizowane przez byczyńską Spółkę 

Wodną. 

Budowa placu rekreacyjnego W ramach projektu wykonano plac zabaw. 
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Wymiana tablic informacyjnych o 

miejscowości oraz wymiana tablic 

ogłoszeniowych 

Nie zrealizowano. 

Polanowice 

Budowa chodnika do kościoła  

(droga powiatowa) 
Zrealizowano. 

Zagospodarowanie terenu za budynkiem 

inkubatora  
Zbyto nieruchomość inkubatora.  

Modernizacja istniejącego placu zabaw  Zrealizowano w ramach projektu PROW 

Remont świetlicy wiejskiej – elewacja i 

dach 
Remont dachu w trakcie realizacji. 

Proślice 

Modernizacja placu wokół boiska 

wielofunkcyjnego – oświetlenia terenu  

Zagospodarowano teren wokół boiska 

wielofunkcyjnego budując plac zabaw. 

Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej 

wraz z wyposażeniem  
Zrealizowano. 

Budowa placu zabaw przy świetlicy  Nie zrealizowano. 

Remont budynków zabytkowych  Nie zrealizowano. 

Odnowa parku 
Częściowa realizacja przez lokalne 

Stowarzyszenie. 

Remont mostu drewnianego na drodze 

gminnej 
Nie zrealizowano. 

Budowa chodników Nie zrealizowano. 

Ustawienie ławek i koszy na śmieci  Nie zrealizowano. 

Ustawienie tablic informacyjnych  Nie zrealizowano. 

Oczyszczenie stawów we wsi Częściowo zrealizowano. 

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Nie zrealizowano. W ramach środków 

zewnętrznych budowana będzie oczyszczalnia 

ścieków obejmująca bloki mieszkalne. 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  Nie zrealizowano. 

Remont dróg gminnych  Realizacja w ramach remontów bieżących 

Remont remizy strażackiej 
Wymieniono jedynie 2 okna oraz pokryto dach 

papą.  

Pszczonki 

Remont świetlicy wraz z wyposażeniem  W trakcie realizacji. 

Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy 

wiejskiej 
Nie zrealizowano. 

Zagospodarowanie działki wokół świetlicy – 

budowa placu zabaw 
Zrealizowano. 

Modernizacja wodociągu (zmiana ujęcia 

wody) 
Zrealizowano. 

Roszkowice 

Budowa chodnika przez wieś  

(droga wojewódzka)  

W trakcie realizacji przez Samorząd 

Województwa Opolskiego. 

Modernizacja istniejącego palcu zabaw  Nie zrealizowano. 

Budowa oświetlenia boiska 

wielofunkcyjnego 
Nie zrealizowano. 
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 Remont świetlicy wiejskiej wraz z boksami 

OSP w Roszkowicach oraz zakup 

wyposażenia 

Częściowo zrealizowano. 

Przygotowanie projektu budowy chodnika 

przez wieś przy drodze wojewódzkiej  

W trakcie realizacji przez Samorząd 

Województwa Opolskiego 

Remont kościoła Udzielano dotacji dla Parafii 

Sarnów 

Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej 

wraz z wyposażeniem  
Zrealizowano. 

Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy  Zrealizowano. 

Zagospodarowanie placu wokół świetlicy, 

budowa boiska do siatkówki, altany  
Nie zrealizowano. 

Remont kościoła Nie zrealizowano, jedynie wykonano oświetlenie. 

Budowa drogi gminnej Nie zrealizowano. 

Odnowienie placu zabaw Wykonano nowy plac zabaw. 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  Nie zrealizowano. 

Dofinansowanie remontu ogrodzenia 

wokół kaplicy 
Nie zrealizowano. 

Remont drogi do torów kolejowych 

Zakup kamieni i naprawa dróg polnych 
Częściowo zrealizowano. 

Sierosławice 

Remont świetlicy oraz zakup wyposażenia  Częściowo zrealizowano. 

Remont budynku socjalnego  Częściowo zrealizowano.  

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

– ogrodzenie, usuwanie krzewów i korzeni  
Zrealizowano. 

Budowa boiska Wykonano przy budynku socjalnym. 

Modernizacja istniejącego placu zabaw,  Wykonano nowy w ramach projektu PROW. 

Odtworzenie dróg polnych dojazdowych do 

łąk, lasów i pól 
Nie zrealizowano. 

Ukończenie odbudowy mostu na drodze 

polnej łączącej Sierosławice z 

Roszkowicami. 

Nie zrealizowano. 

Wojsławice 

Remont świetlicy wraz z wyposażeniem  Częściowo zrealizowano.  

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

budowa boiska do piłki nożnej, placu 

zabaw 

Częściowo zrealizowano.  

Przejęcie lasku od Agencji w celu 

wykorzystania jako obiekt przyrodniczo - 

wypoczynkowy 

Nie zrealizowano. 

Przejęcie i zagospodarowanie wzgórza z 

przeznaczeniem na mały ogród botaniczny 

- Arboretum 

Nie zrealizowano. 

Przejęcie, wykupienie od prywatnej osoby 

działki ze stawem 
Nie zrealizowano. 

Remont drogi biegnącej przez wieś  Wykonano w części. 

Modernizacja wodociągu (zmiana ujęcia 

wody) 
Zadanie realizowane przez spółkę „Hydrokom” 
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IV.2. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2021-2024 
 

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

środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według 

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

przedstawia propozycje oraz opis zadań, które 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 2021 swoje zadania w zakresie:  

 monitoringu jakości powietrza,  

 ochrony klimatu i jakości powietrza (m. in. termomodernizacja budynków, modernizacja 

oświetlenia ulicznego, realizacja programu „ Czyste Powietrze”) 

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

 ochrony środowiska przed hałasem (m.in.  budowa i remonty dróg),  

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

przebudowa i wyposażenie oczyszczalni ścieków w Biskupicach i Polanowicach),  

 gospodarowania wodami (m. in. udrażnianie i modernizacja urządzeń wodnych), 

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

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

 zwiększania lesistości i pielęgnacji terenów zielonych (m.in. zabiegi pielęgnacyjne drzew  

i nasadzenia, pielęgnacja zieleni),  

 wzmocnienia skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia poważanej 

awarii (m.in. zakup sprzętu do OSP, budowa remiz OSP, udoskonalenia systemu zarządzania 

kryzysowego),  

 kształcenia i wymiany najnowszej wiedzy wraz z upowszechnianiem systemów zarządzania 

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

 doskonalenia i utrzymania systemu gospodarki odpadami, 

 zachowania, odtwarzania i polepszania obiektów zabytkowych, 

 edukacji ekologicznej. 

 

Usuwanie azbestu  

 

W roku 2021 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 2021”. Całkowity 

koszt zadania wynosił 22.035,00 zł, z czego dofinansowanie w ramach dotacji z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosło 18.061,72 zł, a koszt Gminy Byczyna 

3.973,25 zł. W ramach ww. zadania unieszkodliwiono 29,57 Mg wyrobów zawierających azbest z 14 

nieruchomości w 9 miejscowościach (Nasale, Roszkowice, Byczyna, Biskupice, Chudoba, Dobiercice, 

Ciecierzyn, Miechowa, Janówka). 
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„Czyste powietrze” 

 

Na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu utworzono w Urzędzie Miejskim w Byczynie punkt informacyjno - konsultacyjny 

programu „Czyste Powietrze”, dzięki czemu w roku 2021 udzielono wsparcia 170 mieszkańcom naszej 

gminy. Przygotowano 39 wniosków o dofinansowanie i udzielono pomocy przy wypełnieniu  

26 wniosków o płatność. 

 

IV.3. 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, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, 

zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.  

W roku 2021 łącznie z pomocy w formie asystenta skorzystało 20 rodzin, w tym 43 dzieci,  

z 2 rodzinami zakończono współpracę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania - poza Gminę 

Byczyna.  

W ramach realizacji zadania związanego ze wspieraniem rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Byczynie poniósł w 2021 r. koszty dotyczące finansowania pobytu 30 dzieci w systemie pieczy 

zastępczej (25 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 5 dzieci w rodzinach zastępczych). 

Na te działania wydatkowano łącznie 185.047,43 zł, tj. na placówki opiekuńczo- wychowawcze 

94.584,96 zł oraz rodziny zastępcze 90.462,47 zł.  

 

IV.4. Realizacja Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi  
 

Głównym celem programu założonego na 2021 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. Dofinansowanie otrzymały 

następujące organizacje: 

Obszar „Turystyka i krajoznawstwo” –  dotację otrzymało:  Stowarzyszenie Animacji Lokalnej 

„ARKONA” na zadanie pn.: „Udoskonalenie oferty turystyki w obliczu pandemii COVID”, której 
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działania dotyczyły: uaktualnienia Questa, reorganizacji zasad gry terenowej Republika Byczyńska, 

eventy „Koło Roku” związane z turystyką kulinarną podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, działania 

promocyjno – informacyjne. Dotacja wyniosła: 10.000,00 zł; 

Obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”- dofinansowanie otrzymały: 

 Stowarzyszenie CREATIVO na project pn. „Działania kreatywne i rękodzielnicze mieszkańców” -

6.182,01 zł, w ramach zadania przeprowadzono warsztaty w tematyce: ekologia i przyroda, 

 Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie  na przedsięwzięcie pn.„ Razem 

przeciwko nudzie” – 7.200,00 zł, w ramach zadania przygotowano warsztaty dotyczące m.in.: 

budowy świadomości i wiedzy nt. zjawiska stereotypizowania oraz uprzedzeń, dyskryminacji  

i wykluczenia. Zorganizowane zostało również spotkanie integracyjne, indywidualne 

konsultacje psychologiczne oraz zajęcia sportowe (treningi i mecze), 

 Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „TARCZA” na zadanie „Bezpiecznie  

w wirtualnym świecie” – 1 617,99 zł, w ramach którego stowarzyszenie przeprowadziło  

4 warsztaty ze specjalistą od cyberprzemocy.  

 

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

 Ochotnicznej Straży Pożarnej w Jakubowicach  na organizację i przeprowadzenie szkolenia  

z zakresu  re-certyfikacji kursu pierwszej pomocy dla 12 strażaków – 3.000,00 zł, 

 Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio – na zakup sprzętu medycznego potrzebnego do 

sprawowania opieki nad pacjentami Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio (materace 

przeciwodleżynowe 6 szt.) – 2.000,00 zł. 

 

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

w kwocie 5.000,00 zł  Stowarzyszeniu BABECZKA na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów 

dotyczących szeroko rozumianych spotkań ze sztuką dla osób w każdym wieku. 

 

IV.5. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Byczyna na 2021 r. 
 

W 2021 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 2021 r. 

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

psycholog dziecięcy oddelegowany do szkół na terenie gminy Byczyna.  
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Łącznie w roku 2021 udzielono 751 porad indywidualnych: psycholog terapeuta – 360 

konsultacji, psycholog dziecięcy - 164 konsultacje, psycholog oddelegowany do szkół na terenie 

gminy Byczyna – 227 konsultacji.  

Profilaktyczna działalność edukacyjna, wychowawcza oraz informacyjna (głównie dzieci  

i młodzieży). 

W działaniach profilaktycznych szkół, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyło łącznie: 917 uczniów, dzieci, nauczycieli 

oraz rodziców, w tym: 460 w Zespole Szkół w Byczynie, 55 w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Roszkowicach, 92 w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach, 182 w Publicznym Przedszkolu,  

oraz 128 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostowie.  

Działania podjęte przez Gminna Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Byczynie 

Komisja spotkała się na 7 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 37 wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol.  

W 2021 r. Komisja skierowała 35 osób 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 21 wniosków dotyczących zobowiązania do 

poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym  zakładzie lecznictwa odwykowego wobec 

osób nadużywających alkoholu.      

W 2021 roku Zespół ds. Kontroli przeprowadził kontrolę punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w placówkach handlowych na terenie gminy. Ogółem skontrolowano 12 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 2021 r. środki finansowe zaplanowane na realizację Gminnego programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na terenie gminy Byczyna wynosiły 236.613,69 zł. 

 Na realizację programu wydatkowano kwotę 191.643,51 zł. Środki niewykorzystane zasilą budżet 

profilaktyki na rok 2022.   

 

IV.6. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2021 
 

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 
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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; 

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów; 

 odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

 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 2021 na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano środki finansowe  

w wysokości  42.720,81 zł, w tym na: zakup karmy dla zwierząt:  213,79 zł, usługi weterynaryjne: 

12.495,02 zł, wyłapanie i umieszczenie zwierząt w schronisku:  30.012,00 zł. 

 

Karma dla bezdomnych kotów przekazywana jest głównie 3-4 mieszkańcom gminy, głównie  

w okresie zimowym, którzy mają pod swoją opieką nawet po kilkanaście kotów wolnożyjących, 

którymi się opiekują. Osoby te również wyłapują koty,  aby móc je wysterylizować.  

W roku 2021 z terenu gminy Byczyna odłowionych i przekazanych do schroniska zostało 15 

zwierząt (14 psów i 1 kot). 

 
 

IV.7. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Byczyna 

 
Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) miasta i gminy Byczyna 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.  W 2021 r. m.in.: 

 zrealizowano pierwszy etap robót budowlanych renowacji zabytkowego obwarowania miasta 

Byczyna na długości 26 m odcinka południowo zachodniego. Realizacja była możliwa dzięki 
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pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie prac w ramach Programu Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wniosku o dofinansowanie złożonego do Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 330.809,96 

zł co stanowiło ok. 73 % całkowitych kosztów zadania, 

 złożono z końcem 2021 r. kolejne wnioski na dofinansowanie dalszej części renowacji 

zabytkowego obwarowania miasta Byczyna w zakresie renowacji muru i dachu wieży 

Niemieckiej oraz renowacji muru obronnego na długości około 40 m od strony wewnętrznej 

obwarowania. Łączna kwota dofinansowania pozyskanego dla realizacji zadania w 2022 r. 

wyniosła 550.000,00 zł, 

 wykonano renowację i montaż zniszczonej podczas porywistego wiatru w 2019 iglicy Ratusza 

w Byczynie. Prace wykonano na przełomie maja i czerwca.  

 opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie konserwatorskie i budowlane dla budowy 

krypt na pochówek szczątków ludzkich eksplorowanych podczas badań archeologicznych  

w Byczynie w latach 2009-2014, 

 opracowano dokumentację techniczną dla wykonania lapidarium na cmentarzu komunalnym 

w Byczynie celem uporządkowania pozostałości nagrobków znajdujących się w południowo – 

zachodniej części cmentarza, 

 dofinansowano ze środków Gminy Byczyna, w ramach dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane, remonty budynków w centrum miasta.  

 uzyskano pozwolenie konserwatorskie i budowlane dla wykonania remontu ogrodzenia 

cmentarza komunalnego przy ul. Kluczborskiej w Byczynie, 

 wykonano wymianę lamp oświetleniowych w Rynku w Byczynie w zakresie sieci, która jest 

własnością Gminy Byczyna oraz w części w zakresie sieci będącej własnością Tauron 

Dystrybucja, 

 przeprowadzono działania informacyjno – promocyjne w zakresie oszczędności energii oraz 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach uczestnictwa w rządowym programie 

„Czyste powietrze”, 

 przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną z zakresu gospodarki odpadami  

w ramach projektu „Czysta Dolina Stobrawy” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. 

  
IV.8. 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 roku 2021 Wykonawca przygotował wstępny projekt zmiany studium, który niebawem 

zostanie przekazany do zaopiniowania organom uzgadniającym. Ponadto w 2021 r., rozliczono 

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. W ramach umowy  Gmina  zakupiła niezbędny sprzęt  (komputer , rzutnik) oraz 

aplikację internetową (podstronę), która będzie  wykorzystana w celu upublicznienia projektu 

nowego studium, w ramach konsultacji społecznych. 



34 
 

 

IV.9. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
 

Z uwagi na prowadzoną  procedurę zmiany Studium (…), postępowania w kierunku ich 

zatwierdzenia, zostały wstrzymane do czasu uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania, gdyż na tym etapie istnieje możliwość dostosowania zapisów projektów obu 

planów do nowego studium.  

IV. 10. Realizacja Programu „Karta Dużej Rodziny”  
 

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 2021 r. z tego uprawnienia skorzystało 46 rodzin. 

 

IV.11. 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 2021 zrealizowano następujące zadania: 

 Ulepszenie sieci wodociągowej Byczyna ul. Polanowicka – koszt realizacji: 11.635,33 zł. 

W ramach zadania przebudowano sieć wodociągową na odcinku 42 m, wraz z węzłem 

hydrantowym i zasuwami. 

 Budowa przyłączy wodociągowych Byczyna ul. Klonowa – koszt realizacji: 82.627,23 zł. 

Wykonano przyłącza  wodociągowe do13 budynków. 

 Ulepszenie przyłącza wodociągowego Byczyna ul. Polanowicka koszt realizacji: 4.912,55 zł. 

Wykonano przyłącz do budynku. 

 System zdalnego odczytu wodomierzy – koszt realizacji : 23.995,69 zł. 

 Remont sitopiaskownika  (oczyszczalnia w Byczynie) – koszt realizacji : 12.700,00 zł.  

 Remont pompy blokowej na stacji uzdatniania wody w Dobiercicach - koszt realizacji:  

2.040,00 zł. 

 Remont kanalizacji sanitarnej w Byczynie – koszt 7.200,00 zł.  

 Remont mieszadła  (oczyszczalnia w Byczynie) – koszt realizacji 2.780,00 zł.  
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IV. 12 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 2021 ze szczepienia skorzystało 35 dzieci, co stanowi  63% wszystkich uprawnionych do 

szczepienia dzieci w tym roku (56 dzieci). Poniesiono koszt w kwocie 3.701,43 zł zł. 

 

IV.13. 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. 

W roku 2021 z programu skorzystało 90 osób (osoby dorosłe oraz uczniowie), ponadto dla  

16 rodzin wypłacono świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania 

wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 56.090,00 zł. Wkład własny gminy wystąpił  

w formie pieniężnej w wysokości 16.156,22 zł i niepieniężnej w postaci kosztów utrzymania stołówki 

szkolnej i przedszkolnej. 
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V. REALIZACJA PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 
 

W 2021 roku Rada Miejska w Byczynie działała w oparciu o roczny plan pracy przyjęty uchwałą 

XXXVI/262/21 na sesji w dniu 27 stycznia 2021 roku. Był to kolejny szczególnie trudny, naznaczony 

pandemią rok, mający wpływ na formę pracy Rady.  

W 2021 roku Rada odbyła 14 posiedzeń plenarnych w tym 7 w tradycyjnym trybie obradowania  

w siedzibie Rady Miejskiej, 5 w trybie stacjonarnym dopuszczającym udział w formie zdalnej – 

teleinformatycznej oraz 2 w formie zdalnej. Z 14 posiedzeń Rady 11 wynikało z planu pracy, 3 było 

sesjami zwołanymi na wniosek Burmistrza 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 90 %. 

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 2021 Radni pracowali zgodnie z rocznymi planami pracy w czterech Komisjach stałych:  

 Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa,  

 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia ,  

 Komisji Rewizyjnej, 

 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 wpłynęły 2 skargi na działalność Burmistrza (jedna uznana za 

bezzasadną, a druga za zasadną częściowo), 2 petycje i 2 zapytania. Komisja Rewizyjna 

przeprowadziła i przedłożyła Radzie 7 protokołów kontroli ujętych w planie pracy. Oprócz 

indywidualnych posiedzeń poszczególnych Komisji odbyły się 4 wspólne posiedzenia m.in. przed 

posiedzeniem absolutoryjnym i sesją budżetową. 

W 2021 roku Rada podjęła 91 uchwał. Z inicjatywą uchwałodawczą występował Burmistrz – 84 

uchwały oraz Rada – 7. Podejmowane uchwały dotyczyły najczęściej: gospodarki finansowej gminy 

(zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej – 22 uchwały) i gospodarowania gminnym 

mieniem – 11 uchwał oraz wielu spraw istotnych dla mieszkańców Gminy Byczyna, w tym m.in.: 

 uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Byczyna, 

 zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców z powodu  

COVID-19, 

 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

 uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie mieszkańcom gminy 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 uchwalenia regulaminu dofinansowania w formie dotacji mieszkańcom  naszej gminy zadania 

związanego z usuwaniem azbestu, 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

 przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
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 przyjęcia Gminnych programów wspierania rodziny oraz rozwiązywania problemów 

alkoholowych,  

 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej od mieszkańców opłaty.  

Na sesji 29 czerwca zostały podjęte uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania  

i absolutorium, a 28 grudnia uchwalono budżet na 2022 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową gminy 

na lata 2022-2034.   

W okresie sprawozdawczym wobec 1 uchwały zostało przez p. Wojewodę wszczęte z urzędu 

postępowanie nadzorcze. Była to uchwała numer XLI/303/21 w sprawie ustalenia zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna. Ponadto  

w lutym oraz w listopadzie wpłynęło pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

kwestionujące kilka zapisów zawartych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Byczyna. W kwietniu natomiast wpłynął odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Byczyny w przedmiocie 

ustalenia warunków zabudowy oddalający skargę. 

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

i Przewodniczącej Rady w okresach międzysesyjnych. 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 2021. Wśród nich znalazły się strategiczne obszary, m.in. oświata, pomoc społeczna, 

kultura oraz bezpieczeństwo publiczne i fundusz sołecki.  

VI.1. Oświata 
 

W 2021 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 w Nasalach i Dobiercicach. 

Ponadto na terenie gminy w 2021 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 koszty funkcjonowania ww. placówek oraz liczbę uczniów.  

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W BYCZYNIE 

WYDATKI 
2021 

Subwencja 
Dotacja 

przedszkolna 
Dochody 
własne 

Dotacje, 
projekty 

Różnica 

80101 - Szkoły 
podstawowe 

5 090 424,47 

3 870 021,00 - 89 689,62 113 869,00 -1 986 260,04 

80146 - Doskonalenie 
nauczycieli 

5 912,80 

80148 - Stołówki 
szkolne i przedszkolne 

202 236,23 

80150 - Organizacja 
nauki specjalnej SP 

481 555,06 

80153-Zapewnienie 
podręczników 

45 516,42 

80195 - Pozostała 
działalność ZFSS emer.  

130 345,55 

85401-świetlice  102 959,13 

85415 - pomoc 
materialna uczniom 

890,00 

ŁĄCZNIE PSP BYCZYNA 6 059 839,66 

80115 - Technika 1 076 355,82 

1 184 287,00 - 66 924,89 31 521,00 -240 900,70 

80113  - dowożenie 
uczniów do szkół 

900,97 

80152 - Organizacja 
nauki specjalnej PPD 

67 848,69 

80117 - Branżowe 
szkoły 

378 528,11 

ŁĄCZNIE SZKOŁY 
PONADPODSTAWOWE 

1 523 633,59 

ŁĄCZNIE ZESPÓŁ 
SZKÓŁ W BYCZYNIE 

7 583 473,25 5 054 308,00 - 156 614,51 145 390,00 -2 227 160,74 
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PSP BISKUPICE 
WYDATKI 

2021 
Subwencja 

Dotacja 
przedszkolna 

Dochody 
własne 

Dotacje, 
projekty 

Różnica 

80101 - Szkoły 
podstawowe 

1 518 734,64 

1 252 347,00 - 14 746,42 66 450,00 -420 002,38 

80146 - Doskonalenie 
nauczycieli 

3 170,80 

80150 - Organizacja 
nauki specjalnej SP 

194 926,20 

80153-Zapewnienie 
podręczników 

13 853,20 

80195 - Pozostała 
działalność ZFSS emer.  

22 860,96 

ŁĄCZNIE PSP Biskupice 1 753 545,80 

80103 - oddziały 
przedszkolne 

200 829,58 16 755,00 20 103,67 11 752,30 0,00 -152 218,61 

ŁĄCZNIE JEDNOSTKA 
PSP BISKUPICE 

1 954 375,38 1 269 102,00 20 103,67 26 498,72 66 450,00 -572 220,99 

PSP ROSZKOWICE 
WYDATKI 

2021 
Subwencja 

Dotacja 
przedszkolna 

Dochody 
własne 

Dotacje, 
projekty 

Różnica 

80101 - Szkoły 
podstawowe 

1 459 920,04 

1 252 097,00 - 5 916,22 50 000,00 -409 102,28 

80146 - Doskonalenie 
nauczycieli 

3 828,80 

80150 - Organizacja 
nauki specjalnej SP 

202 644,21 

80153-Zapewnienie 
podręczników 

7 540,62 

80195 - Pozostała 
działalność ZFSS emer.  

43 181,83 

ŁĄCZNIE PSP 
Roszkowice 

1 717 115,50 

80103 - oddziały 
przedszkolne 

122 637,51 0,00 22 065,00 6 796,29 0,00 -93 776,22 

ŁĄCZNIE JEDNOSTKA 
PSP ROSZKOWICE 

1 839 753,01 1 252 097,00 22 065,00 12 712,51 50 000,00 -502 878,50 

Publiczne Przedszkole 
w Byczynie 

WYDATKI 
2021 

Subwencja 
Dotacja 

przedszkolna 
Dochody 
własne 

Dotacje, 
projekty 

Różnica 

Łącznie Publiczne 
Przedszkole w 

Byczynie 
2 604 606,22 455 760,00 212 314,00 227 514,61 0,00 -1 709 017,61 

PSP Kostów 1 580 770,36 1 140 790,85 - - - -439 979,51 

"0" Kostów 321 550,31 71 087,59 35 794,33 - - -214 668,39 

Łącznie Kostów 1 902 320,67 1 211 878,44 35 794,33 - - -654 647,90 

NP. „Mysia Wieża” 323.722,84 81.636,96 39.226,67 - - -202.859,21 
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Liczba uczniów/dzieci w poszczególnych klasach (stan na 31.01.2022) 

Liczba 
uczniów 

Ia Ib IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb Va Vb VIa VIIa VIIb VIIc VIIIa VIIIb VIIIc Razem 

PSP 
Byczyna 

26 26 20 24 20 21 19 22 25 16 21 17 19 22 18 21 23 360 

PSP 
Roszkowice 

-  -  7 -  8 -  10 -  8 - 6 8 -   - 8 -  -  55 

PSP 
Biskupice 

15  - 12 -  15 -  14 -  10 -  8 15 -  -  18 -  -  107 

PSP Kostów 3 -  8 - 6 -  9 -  6 -  10 10 -  -  18 -  -  70 

Technikum -  -  -  -  14 7 11 -  - -  -  -  -  -  -  -  -  32 

Branżowa  - -  -  -  16 19 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  35 

PP w 
Byczynie 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 207 

NP „Mysia 
Wieża” 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 36 

 

 

Stypendia szkolne i naukowe, pracownicy młodociani, dowóz uczniów 

Stypendium szkolne zostało wypłacone w łącznej kwocie 57.500,00 zł. W roku szkolnym 

2020/2021 przyznano 47 uczniom stypendium szkolne za sześć miesięcy: tj. za okres styczeń – 

czerwiec 2021 r. w łącznej kwocie 32.460,00 zł. Na ten cel otrzymano z budżetu państwa 80% 

dofinansowanie -  25.968,00 zł. Środki własne (20%) wyniosły  6.492,00 zł.  Z kolei w roku szkolnym 

2021/2022 przyznano stypendium szkolne 38 uczniom za cztery miesiące: tj. wrzesień - grudzień 

2021 r., w łącznej kwocie 25.040,00 zł. Otrzymano na ten cel z budżetu państwa 20.032,00 zł, 

ponosząc 5.008,00 zł wkładu własnego.  

Zgodnie  z uchwałą w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów 

dla uzdolnionych uczniów przyznano za rok szkolny 2020/2021 24 uczniom stypendia za wyniki  

w nauce i osiągnięcia sportowe, w łącznej kwocie 14.400,00 zł.  

Gmina Byczyna w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wypłaciła 5 pracodawcom 

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wysokości  35.339,42 zł.  

W roku 2021 otrzymano dla 591 uczniów dotację na wyposażenie w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  w kwocie  78.012,15 zł. 

Realizacja zadania związanego z obowiązkiem dowożenia dzieci do szkół w 2021 r. wykonywana 

była bez większych problemów. Średnio dowożono około 300 uczniów dziennie i poniesiono z tego 

tytułu koszty na poziomie 266.253,67 zł.   

Gmina Byczyna zgodnie z ustawą o systemie oświaty zapewniała uczniom niepełnosprawnym, 

bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom  
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z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym – także do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej. W naszej gminie dowożonych było 8 uczniów do Kluczborka. Ponadto 10 osób 

niepełnosprawnych dowożonych było codziennie na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku.  

Ponadto podpisano umowę z rodzicem, który własnym samochodem dowoził dziecko 

niepełnosprawne. Od stycznia 2021 do grudnia 2021 r. zostało wypłacone na ten cel 2.840,21 zł.  

Dodatkowo Gmina Byczyna podpisała z Gminą Gorzów Śląski porozumienie międzygminne  

w realizacji zadania publicznego zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu  

i opieki do Zespołu Niepublicznych szkół w Kup. Na tej podstawie została podpisana umowa  

z przewoźnikiem, który dowoził z naszej gminy dwie osoby niepełnosprawne i jedną osobę z Gorzowa 

Śląskiego. Koszt zadania od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. wyniósł  73.612,80 zł.  

W roku 2021 otrzymano dotację z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych i punktów przedszkolnych w kwocie 329.504,00 zł. Pozyskano również środki  

w kwocie łącznej 198.000,00 zł na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”, kwotę 28.000,00  

na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” oraz 32.511,00 zł na wycieczki szkolne  

w ramach programu „Poznaj Polskę”. 

 

Żłobek, pomoc dla repatriantów, sprzęt dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. 

W gminie funkcjonuje Publiczny Żłobek zlokalizowany Byczynie, w którym funkcjonują  

2 oddziały. Łącznie w żłobku opieką objętych było w 2021 r. 15 dzieci. Koszty związane z działalnością 

niniejszej jednostki wyniosły 241.906,37  zł, zrealizowane dochody: 66.488,09 zł. Dodatkowo w roku 

2021 Gmina Byczyna otrzymała dotację rządową w ramach programu „Maluch” w kwocie  

30.600,00 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie placówki.   

Ponadto, w ramach porozumienia zawartego z Gminą Kluczbork przekazano kwotę 11.415,00 zł, 

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

Kluczbork.  

W roku 2021 udzielono wsparcia rodzinie repatrianckiej poprzez zakup wyposażenia (mebli oraz 

sprzętu RTV i AGD). Udzielono wsparcia w łącznej kwocie 26.299,92zł. Środki na ten cel Gmina 

Byczyna pozyskała z budżetu państwa. 

Gmina Byczyna w 2021 r. złożyła wniosek, który w roku 2022 został rozpatrzony pozytywnie  

i podpisano umowę na dotację dotyczącą wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich. Łącznie Gmina 

Byczyna otrzyma 864.198,00 zł na zakup ok 330 komputerów, laptopów i tabletów dla dzieci  

i młodzieży z naszej gminy. 

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 poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalnych, sportowych  

i rekreacyjnych. 

Uzyskane w 2021 r. przychody wyniosły 768.368,11 zł w tym 753.400,00 zł stanowiła dotacja 

podmiotowa z budżetu gminy z podziałem na działalność biblioteki 60.000,00 zł i na działalność 

Ośrodka Kultury 693.600,00 zł. Ponadto ze środków zewnętrznych w 2021 roku otrzymano środki  

z Biblioteki Narodowej  - 1.500,00 zł. na zakup książek do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa.  
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W 2021 r. wykonany został remont pieca co w budynku basenu/siłowni za kwotę 6.027 zł. oraz 

wykonano prace remontowe w budynku – wymiana drzwi, umywalek, częściowo wykładziny, 

odnowienie ścian. Koszty funkcjonowania boiska „Orlik” wyniosły - 11.275,89 zł.  W zeszłym roku, 

związku z sytuacja epidemiologiczną nie uruchomiono basenu kąpielowego w sezonie letnim. W 2021 

roku Ośrodek Kultury w Byczynie był organizatorem bądź współorganizatorem imprez, na które 

ogółem wydatkowano kwotę 23.167,82 zł. M.in. zorganizowano: Dzień Dziecka,  finał WOŚP,  wyjazdy 

dla dzieci na basen, Dożynki Gminne, obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 

 

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 o pomocy 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. 

W poniższej tabeli zebrano i streszczono zadania realizowane przez OPS. 
 

Nazwa zadania Koszty w 2021 Streszczenie 

Domy pomocy 
społecznej 

429.357,33 
Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy 
społecznej. W 2021 roku opłacono pobyt za 17 osób   

Zasiłki okresowe, 
celowe i pomoc  

w naturze 
260.944,87 

Zasiłki celowe wypłacone zostały dla 113 rodzin (122 świadczeń). 
Podstawą jego przyznania było zaspokojenie niezbędnej potrzeby 
bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości kosztów 
zakupu żywności, leków i leczenia. Opłacono koszty pobytu  
3 osobom w schronisku dla bezdomnych, zapłacono kwotę  
3.600,01 zł za sprawowanie pogrzebu. Wydatki są pokrywane ze 
środków własnych gminy.  
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Zasiłki okresowe są wypłacane z dotacji celowej otrzymanej od 
Wojewody. W roku 2021 przyznano decyzją zasiłek okresowy dla 
86 rodzin na okres średnio 3 miesięcy m.in. z powodu bezrobocia, 
choroby oraz niepełnosprawności (łącznie 441 świadczeń). 

Dodatki 
mieszkaniowe 

150.943,45 

Zadanie realizowane ze środków gminy w zakresie dodatków 
mieszkaniowych i z dotacji z budżetu państwa w zakresie dodatków 
energetycznych.  
Dodatek mieszkaniowy, który jest świadczeniem pieniężnym 
wypłacanym przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają 
ustalony tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić 
opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych. Z tej 
formy pomocy w 2021 roku  skorzystało 65 rodzin.   
 
W ramach zadań zleconych wypłacany jest dodatek energetyczny 
przyznawany osobom, które mają przyznany decyzją dodatek 
mieszkaniowy. W 2021 roku dodatek energetyczny wypłacono dla 
15 rodzin. 

Zasiłki stałe 208.240,26 

Zasiłki stałe przyznawane są z budżetu państwa dla osób 
posiadających orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień 
niepełnosprawności oraz dla osób w wieku emerytalnym a nie 
mających prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. W 2021 
roku zasiłki stałe otrzymało 35 rodzin (łącznie 360 świadczeń). 

Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne 

353.713,68 

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły świadczenia 
odpłatnych usług opiekuńczych i przeznaczone były m.in. na 
pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek, 
delegacji przeznaczonych na dojazd do podopiecznych, odpisu na 
ZFŚS, zakup środków ochrony w związku z COVID-19,prowizji 
bankowych. Z usług opiekuńczych w roku 2021 skorzystały 39 
osoby.  
 
W roku 2021 pozyskano środki na realizację w/w zadania w 
wysokości 27.137,50 zł, w ramach których w 50% sfinansowano 
usługi opiekuńcze dla 15 osób powyżej 75 roku życia, którzy 
kwalifikują się do objęcia programem „Opieka 75+”. 
 
Dla 11 osób (w tym 5 dzieci) świadczone były specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w łącznej liczbie 
1.371 godzin. Świadczenia realizował podmiot wybrany w trybie 
postępowania przetargowego. 

Pomoc w zakresie 
dożywiania 

72.246,22 

OPS był realizatorem programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
Pomoc ta zapewniła posiłki dla 90 osób (dorośli i uczniowie)  
z terenu naszej gminy. Ponadto dla 16 rodzin wypłacono 
świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Zadanie 
pokrywane jest ze środków budżetu państwa (80%) oraz środków 
gminy (20%).   
OPS uczestniczył w programie „Nie marnuj żywności 2021”, dzięki 
czemu możliwe było przydzielenie żywności osobom najmniej 
zamożnym. W roku 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 677 
osób. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 60.236,45 kg żywności na  
łączną kwotę  203.605,13 zł. 
Ponadto realizowano program „Wspieraj Seniora”. Wsparciem  
w postaci zakupów i dowozów posiłków objęto 4 osoby z gminy. 

Świadczenia 
wychowawcze 

8.528.549,01 

W ramach tego przedsięwzięcia realizowane było zadanie zlecone 
gminom dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego (500+). 
W 2021 roku wypłacono świadczenie wychowawcze w formie 
pieniężnej dla 3.043 dzieci.     
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Świadczenia 
rodzinne, 

świadczenia z 
funduszu 

alimentacyjnego 

4.270.230,83 

Przedsięwzięcie dotyczyło wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego, składek emerytalno-rentowych od świadczeń 
rodzinnych.  

Wspieranie 
rodziny 

61.500,65 
OPS uczestniczył w programie „Dobry Start”. W ramach zadania   
zatrudniono asystenta rodziny. Pracą asystenta objętych zostało 16 
rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Rodziny zastępcze 90.462,47 
W ramach tego zadania ponoszone były wydatki na 
współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.  W roku 
2021 w 18 rodzinach zastępczych było umieszczonych 25 dzieci. 

Placówki 
opiekuńczo – 

wychowawcze 
94.584,96 

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na współfinansowanie 
pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W roku 
2021 w placówkach opiekuńczo - wychowawczych było 
umieszczonych 5 dzieci z gminy Byczyna. 

 
 

VI.4. Centrum Integracji Społecznej  
 

Centrum realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego związane m.in.  

z aktywizacją osób dysfunkcyjnych poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Uczestnikami 

Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, po pobycie w zakładzie 

karnym oraz uzależnione od alkoholu oraz znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Na 

dzień 31.12.2021 r. w Centrum w ramach programu uczestniczyło 31 osób, natomiast w trakcie roku 

2021 indywidulany program realizowało łącznie 60 osób. 

W ramach realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego dla uczestników   

w 2021 r. prowadzono: 

 warsztat porządkowy wraz z obsługą targowiska, 

 warsztat pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy, 

 warsztat gospodarstwa domowego w ramach, którego uczestnicy pod okiem opiekuna grupy 

sami przygotowują sobie posiłki, 

 warsztat porządkowo – remontowy (grupa z Wołczyna), 

 warsztat rękodzieła artystycznego oraz wielobranżowy. 

 

Dochody Centrum w roku 2021 wyniosły: 469.909.73 zł, a wydatki 1.236.989,39 zł.  

VI.5. Akcyza 
  

Zwrot podatku akcyzowego jest dotowany w 100% z budżetu państwa. W roku 2021  

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

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie  

1.193.030,04 zł. Wydano 412 decyzji.  

 

VI.6. Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona p.poż 
 

Gmina Byczyna w roku 2021 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 2021 na Ochotnicze Straże Pożarne 

wydatkowano łącznie 229.405,82 zł z przeznaczeniem na: 

 wynagrodzenia  strażaków i pochodne od wynagrodzeń – 29.862,07 zł, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.998,76 zł, 

 zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej i paliw: zakup węży strażackich, zakup akumulatora 

OSP Nasale, zakup odzieży sportowej dla MDP Jakubowice, zakup opon dla OSP Kostów, zakup 

ubrań bojowych dla OSP Paruszowice – 85.500,14 zł, 

 zakup art. spożywczych na zjazdy OSP – 2.020,27, 

 energię elektryczną w remizach OSP – 32.052,87 zł, 

 badania lekarskie członków OSP – 4.390,00 zł, 

 zakup usług pozostałych: usuwanie nieczystości w OSP Byczyna, zapłata za przeglądy 

samochodów jednostek, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Byczyna i Jakubowice, 

dokumenty dot. budowy remizy w OSP Paruszowice, wymiana części w samochodzie OSP 

Jakubowice – 26.448,71 zł, 

 remont samochodu OSP Roszkowice – 3.690,00 zł, 

 ubezpieczenia samochodów i NNW ochotników OSP – 33.135,00 zł, 

 zapłatę podatku rolnego przez OSP - 308,00 zł. 

 
 

VI.7. Promocja gminy 
 

W roku 2021 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) – 29.348,33 zł, 

 prowadzenie serwisu internetowego, obsługa ruchu turystycznego, wynajem działek na 

witacze – 17.274,96 zł, 

 oświetlenie zabytkowych kościołów w Roszkowicach i w Nasalach – 3.133,55 zł, 

 nagrody dożynkowe dla sołectw, które brały udział w konkursach dożynkowych – 2.583,93 zł. 

 

VI.8. Fundusz sołecki 
      

W ramach funduszu sołeckiego w budżecie gminy wyodrębniono 506.419,25 zł.  

Sołectwa zrealizowały zadania wykorzystując tę kwotę w 98,33 % (wykorzystano 497.982,39 zł).  

Prawie 50% całego funduszu sołeckiego (około 240.000 zł) stanowiły wydatki dotyczące utrzymania  

i modernizacji świetlic wiejskich. Wydatki na przedsięwzięcia drogowe wyniosły około 64.000 zł (13%) 

na spotkania i imprezy wydatkowano łącznie około 47.000 zł (10%), utrzymanie terenów zielonych 

około 53.000 zł (11%), a na obiekty sportowe wydano ponad 44.000 zł (9%). Pozostałe wydatki na 

ochotnicze straże pożarne, jednostki oświatowe oraz oświetlenie drogowe przeznaczono 10% 

wyodrębnionego funduszu. 

W poniższych tabelach zebrano dane dotyczące kwot wydatkowanych przez sołectwa na 

poszczególne zadania oraz opisy przedsięwzięć realizowanych  w roku 2021 w sołectwach.  
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SOŁECTWO 
Drogi 

publiczne/ 
wewnętrzne 

OSP Szkoły 
Tereny 
zielone 

Oświetle-
nie dróg 

Spotkania, 
imprezy 

Świetlice 
Obiekty 

sportowe 
ŁĄCZNIE 

BISKUPICE 28.743,71 0,00 0,00 3.615,40 0,00 6.412,15 0,00 1.405,30 
40.176,56 

99,15% 

BISKUPICE 
bieżące 

0,00 0,00 0,00 3 615,40 0,00 6 412,15 0,00 1 405,30 11 432,85 

BISKUPICE 
majątkowe 

28 743,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 743,71 

BOREK 0,00 0,00 0,00 999,92 10 138,36 1 126,73 1 673,80 0,00 
3 800,45 
96,03% 

CHUDOBA 5 000,00 0,00 0,00 999,61 0,00 7 690,71 0,00 511,98 
9 202,30 
88,91% 

CIECIERZYN 0,00 0,00 0,00 159,03 0,00 1 295,20 1 174,57 20 816,44 
23 445,24 

97,74% 

DOBIERCICE 0,00 0,00 0,00 5 616,08 0,00 5 527,68 11 319,82 2 214,00 
24 677,58 

99,99% 

GOŁKOWICE 1.888,34 0,00 0,00 142,42 0,00 700,00 0,00 13.440,03 
16.170,79 

99,28% 

GOŁKOWICE 
bieżące 

1 888,34 0,00 0,00 142,42 0,00 700,00 0,00 1 090,02 3 820,78 

GOŁKOWICE 
majątkowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 350,01 12 350,01 

GOSŁAW 2 100,00 0,00 0,00 198,00 0,00 400,00 8 588,16 0,00 
11 286,16 

98,56% 

JAŚKOWICE 0,00 0,00 0,00 1 894,71 0,00 569,80 19 636,70 0,00 
22 101,21 

99,28% 

JAKUBOWICE 2 600,00 4 000,00 0,00 0,00 3 992,48 2 288,71 10 091,89 0,00 
18 980,60 

99,89% 

JANÓWKA 16.076,12 0,00 0,00 997,35 0,00 0,00 3 397,41 0,00 
20.470,88 

97,13% 

JANÓWKA 
bieżące 

0,00 0,00 0,00 997,35 0,00 0,00 3 397,41 0,00 4 394,76 

JANÓWKA 
majątkowe 

16 076,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 076,12 

KOCHŁOWICE 0,00 0,00 0,00 985,30 0,00 1 698,49 16 760,88 0,00 
19 444,67 

98,00% 

KOSTÓW 0,00 6 495,74 0,00 1 438,05 0,00 4 269,46 15 766,46 0,00 
27 969,71 

99,07% 

MIECHOWA 0,00 0,00 0,00 1 298,45 0,00 2 403,91 18 706,03 0,00 
22 408,39 

98,91% 

NASALE 4 838,25 6 000,00 2 000,00 924,53 6 000,00 1 499,19 3 298,34 3 100,18 
21 660,49 

99,19% 

PARUSZOWICE 0,00 5 000,00 0,00 10 932,67 0,00 0,00 7 485,81 555,83 
23 974,31 

98,92% 

POGORZAŁKA 1 500,00 490,00 0,00 2 999,99 0,00 0,00 6 722,11 0,00 
11 712,10 

99,28% 

POLANOWICE 0,00 0,00 0,00 1 995,15 0,00 3 589,39 31 394,78 0,00 
36 979,32 

98,84% 

PROŚLICE 0,00 0,00 0,00 498,61 0,00 0,00 24 522,66 1 422,09 
26 443,36 

99,03% 

PSZCZONKI 0,00 0,00 500,00 594,30 0,00 1 498,12 13 137,14 0,00 
15 729,56 

99,59% 

ROSZKOWICE 0,00 2 931,14 0,00 4 490,51 0,00 3 597,51 23 778,91 801,56 
35 599,63 

98,53% 

SARNÓW 1 500,00 0,00 0,00 489,37 0,00 988,96 12 856,69 0,00 
15 835,02 

97,22% 

SIEROSŁAWICE 0,00 0,00 0,00 9 065,54 0,00 1 214,07 1 094,25 0,00 
11 373,86 

85,66 

WOJSŁAWICE 0,00 0,00 0,00 3 221,73 0,00 499,00 9 199,27 489,36 
13 409,36 

99,88% 

OGÓŁEM 64.246,42 24 916,88 2 500,00 53 556,72 20 130,84 47 269,08 240 605,68 44 756,77 
497 982,39 

98,33% 
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SOŁECTWO CHARAKTERYSTYKA PRZEZNACZENIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2021 

Biskupice 

1. Poprawa przejezdności dróg - m.in. zakup kamienia, masy asfaltowej, usług 
remontowych. 

2. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo, części do kosiarki, 
farbę do malowania elementów drewnianych, deski. Wykonano również serwis sprzętu 
będącego w posiadaniu sołectwa oraz zapłacono za usługę koszenia. 

3. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 
Zakupiono materiały przemysłowe i art. spożywcze, zapłacono za usługę animacyjną oraz 
wynajem kabiny toi-toi. 

4. Wykonano konserwację urządzeń zabawowych. Zapłacono za zakup drobnych 
materiałów budowanych oraz wyposażenia do boiska plażowego. Ponadto wykonano 
serwis i przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw. Sfinansowano także koszty 
utrzymania obiektu rekreacyjnego: zapłacono za energię elektryczną.  

Borek 

1. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zapłacono za paliwo oraz części do 
kosiarki, drzewa i krzewy. 

2. Zakup i montaż jednej lampy solarnej przy drodze gminnej.  Zakupiono mapę do celów 
projektowych, mapę nieaktualizowaną w celu wykonania decyzji o warunkach zabudowy, 
zakupiono 3 szt. lamp solarnych, 1 słup, zapłacono za usługi transportu lamp oraz 
transportu słupów. W ramach zadania zapłacono również za nadzór nad inwestycją. 

3. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 
W ramach zadania zakupiono art. przemysłowe oraz spożywcze. 

4. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono środki czystości, drobne wyposażenie świetlicy wiejskiej, 
zapłacono za media dostarczane do obiektu, wykonano projekt budowlany, przegląd 
gaśnic i przegląd kominiarski. 

Chudoba 

1. Wycinka zakrzaczeń w pasie drogi gminnej Chudoba-Sarnów.  
2. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo i części do kosiarki. 
3. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 

W ramach zadania zakupiono art. przemysłowe oraz art. spożywcze. Ponadto dokonano 
zakupu namiotu imprezowego. 

4. Zakupiono materiały budowlane – deski w celu naprawy urządzeń na placu zabaw. 

Ciecierzyn 

1. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo w celu utrzymania 
terenów zielonych. 

2. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 
Zakupiono art. spożywcze, a także zlecono usługę animacyjną. 

3. Budowa wiaty biesiadnej oraz zakup i naprawa urządzeń zabawowych. Zakupiono blachę, 
rynny i materiały wykończeniowe, betonowe obrzeża, kable w celu wykonania instalacji 
elektrycznej oraz tłuczeń na podbudowę do kostki. Ponadto poniesiono koszty dotyczące 
utrzymania szatni sportowej. Zapłacono za energię elektryczną dostarczaną na potrzeby 
terenu rekreacyjnego w sołectwie. 

4. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono drobne materiały budowlane, zapłacono za media 
dostarczane do budynku świetlicy wiejskiej, przegląd kominiarski, serwis gaśnic, 
abonament RTV. 

Dobiercice 

1. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo oraz kosę 
spalinową, kosiarkę, części eksploatacyjne. Ponadto zapłacono za usługi koszenia oraz 
serwis sprzętu.   

2. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 
Zakupiono materiały przemysłowe i art. spożywcze zapłacono za usługę animacyjną. 

3. Utrzymanie świetlicy. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt AGD, meble 
kuchenne, sprzęt muzyczny, siekierę, drobne art. przemysłowe i wyposażenie. Ponadto 
zapłacono za media dostarczane do obiektu, usługi transportowe mebli i sprzętu AGD, 
przegląd gaśnic, dzierżawę kontenera na odpady, usługi montażu mebli kuchennych, 
przegląd kominiarski oraz zapłatę za usługę budowlaną polegającą na wykonaniu 
odwodnienia świetlicy. 

4. Doposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe. 
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Gołkowice 

1. Poprawa przejezdności dróg. Zakupiono kamień. 
2. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo w celu utrzymania 

terenów zielonych w sołectwie. 
3. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 

Zakupiono produkty spożywcze w celu organizacji imprez kulturalnych na potrzeby 
sołectwa. 

4. Utrzymanie obiektu rekreacyjnego. Zapłacono za media dostarczane do obiektu 
rekreacyjnego. Ponadto wykonano chodnik z kostki brukowej prowadzący do terenu 
rekreacyjnego. 

Gosław 

1. Poprawa przejezdności dróg gminnych. Zakupiono kamień w celu uzupełnia naprawy 
dróg gminnych, ponadto zakupiono tabliczki z numerami domostw. 

2. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo oraz zlecono 
usługę utrzymania terenów zielonych w sołectwie. 

3. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. W ramach realizacji 
zadania zakupiono produkty spożywcze. 

4. Utrzymanie świetlicy. Zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej. 
Ponadto wykonano remont i adaptację nieużytkowanego pomieszczenia na 
pomieszczenie gospodarczo-świetlicowe. Zapłacono za roboty budowlane w związku  
z realizacją zadnia. 

Jaśkowice 

1. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zapłacono za paliwo oraz części do 
kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych. 

2. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 
Zakupiono produkty spożywcze i przemysłowe. 

3. Utrzymanie świetlicy. Zapłacono za media dostarczane do obiektu, opłatę za dzierżawę 
kontenera, przegląd gaśnic oraz drobne materiały budowlane i wyposażenie. Ponadto 
utwardzono dojście do obiektu - zapłacono za wykonanie utwardzenia kostką brukową. 
Wykonano również kolejny etap remontu świetlicy i zapłacono za prace remontowe.  

Jakubowice 

1. Poprawa przejezdności dróg. Zakupiono kamień w celu naprawy dróg. 
2. Remont remizy OSP – wymiana drzwi wejściowych oraz prac towarzyszących. 
3. Zakup lampy solarnej oraz słupa. 
4. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 

Zakupiono produkty spożywcze, przemysłowe oraz animacyjne. 
5. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono drobne wyposażenie, materiały budowlane, obrusy  

i firanki, ławkę, sprzęt AGD, tablicę ogłoszeń. Ponadto zapłacono za media dostarczane 
do obiektu świetlicy wiejskiej, serwis gaśnic, przegląd kominiarski oraz  malowanie. 

Janówka 

1. Dofinansowanie budowy drogi asfaltowej,  
2. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo i części do kosiarki.  
3. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono kubły na śmieci, drobne wyposażenie świetlicy, pompę 

c.o. wraz z osprzętem, materiały budowlane. Ponadto zapłacono za media dostarczane 
do budynku, wykonano przeglądy gaśnic i kominiarski. 

Kochłowice 

1. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zapłacono za paliwo i materiały 
eksploatacyjne, a także za usługę koszenia terenów zielonych w sołectwie. 

2. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 
Zakupiono produkty spożywcze i przemysłowe. 

3. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono stoły i talerze oraz zapłacono za media dostarczane do 
obiektu świetlicy wiejskiej. Ponadto wykonano izolację fundamentu i elewacji. Zapłacono 
za prace budowlane związane ze wzmocnieniem fundamentów obiektu, nadzór nad 
inwestycją oraz zapłacono za materiały budowlane. 

Kostów 

1. Zakup materiałów budowalnych związanych z budową strażnicy OSP oraz wyposażenia.  
2. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono kosę spalinową oraz 

materiały eksploatacyjne. 
3. Organizacja imprez kulturalnych. Zakupiono art. przemysłowe i spożywcze.  
4. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono sprzęt AGD, pojemnik na odpady, klimatyzację oraz 

opał. Ponadto zapłacono za media dostarczane do obiektu, montaż klimatyzacji, 
przeglądy kominiarski i gaśnic oraz za wymianę licznika wody. Zamontowano również 
alarm i monitoring obiektu.  
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Miechowa 

1. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych. Zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne oraz 
wykonano serwis sprzętu i zlecono usługę utrzymania terenów zielonych. 

2. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 
Zakupiono art. spożywcze oraz przemysłowe. 

3. Utrzymanie świetlicy. Zapłacono za media dostarczane do obiektu, przegląd kominiarski  
i przegląd gaśnic oraz za nadzór nad prowadzonymi pracami przy obiekcie. Ponadto 
dokonano zakupu dachówki ceramicznej i pozostałych materiałów, a także wykonano 
schody metalowe na strych obiektu. 

Nasale 

1. Poprawa przejezdności dróg. Zakupiono kamień w celu naprawy dróg.  
2. Zakupiono materiały budowlane związane z dobudową remizy. 
3. Zakup urządzenia zabawowego zwiększającego ofertę dydaktyczną przedszkola. 
4. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo deski, części do 

kosiarki, a także zlecono jej serwis. 
5. Zakup i montaż  lampy solarnej.  
6. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców. 

Zakupiono produkty spożywcze i przemysłowe.  
7. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono drobne materiały budowlane, wyposażenie oraz sprzęt 

AGD. Ponadto zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy, a także zapłacono za 
przegląd kominiarski i gaśnic. Zakupiono także stroje dla koła gospodyń wiejskich. 

8. Zapłacono za usługę stolarską w obiekcie szatni oraz zapłacono za media. 

Paruszowice 

1. Zakup materiałów budowalnych na potrzeby budowy remizy OSP. 
2. Zakup kosiarki samobieżnej, paliwa i części do kosy. 
3. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono wyposażenie świetlicy (sztućce, szklanki, talerze itp.). 

Ponadto zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, abonament RTV, 
przegląd kominiarski i przegląd gaśnic. 

4. Utrzymanie obiektu szatni sportowej. Zapłacono za media dostarczane do obiektu. 

Pogorzałka 

1. Poprawa przejezdności dróg. Zakupiono kamień w celu naprawy dróg.  
2. Zakup wyposażenia p.poż na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasalach. 
3. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono wykaszarkę. 
4. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono drobne materiały budowlane oraz wyposażenie. 

Ponadto zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, zapłatę za 
drobną usługę związaną z przebudową studzienki burzowej przy świetlicy. Wykonano 
także remont świetlicy -  zakupiono materiały budowalne i zapłacono za usługę 
remontową w związku z prowadzoną inwestycją remontu kuchni. 

Polanowice 

1. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych. Zapłacono za paliwo, serwis i części do kosiarki. 
2. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 

Zapłacono za produkty spożywcze przeznaczone do organizacji imprez kulturalnych. 
3. Utrzymanie świetlicy. Zapłacono za opał, materiały budowlane a także za media 

dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej, wywóz odpadów komunalnych, przegląd 
gaśnic i kominiarski. Ponadto zakupiono dachówkę na remont dachu. 

Proślice 

1. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo oraz zlecono 
usługę utrzymania terenów zielonych w sołectwie. 

2. Utrzymanie świetlicy. Zapłacono za wywóz odpadów z obiektu, przegląd kominiarski oraz 
za nadzór nad prowadzoną inwestycją i media dostarczane do obiektu. Ponadto 
wykonano remont świetlicy – zapłacono za materiały budowlane oraz prace remontowe. 

3. Utrzymanie obiektu szatni sportowej. Zapłacono za media dostarczane do obiektu. 

Pszczonki 

1. Zakup urządzenia zabawowego na potrzeby przedszkola. 
2. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo w celu utrzymania 

terenów zielonych w sołectwie. 
3. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 

Zakupiono produkty spożywcze i przemysłowe wykorzystane podczas organizowanych 
imprez kulturalnych w sołectwie. 

4. Utrzymanie świetlicy. Zapłacono za media dostarczane do obiektu świetlicy wiejskiej oraz 
za dzierżawę kontenera i wykonanie przeglądu kominiarskiego. Ponadto wykonano  
II etap budowy sanitariatów płacąc za materiały budowlane, usługę budowlaną oraz 
usługę za nadzór nad prowadzonymi pracami.  
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Roszkowice 

1. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo, dmuchawę do 
liści, drewno do naprawy ławek, materiały eksploatacyjne oraz wykonano regenerację 
rozrusznika w kosiarce. 

2. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 
Zakupiono produkty spożywcze i przemysłowe przeznaczone do organizacji imprez 
kulturalnych w sołectwie. 

3. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono drobne wyposażenia świetlicy wiejskiej, materiały 
budowlane. Ponadto zapłacono za przegląd kominiarski, media, abonament RTV. 
Dodatkowo zapłacono za materiały budowlane, stal, usługę transportową, nadzór nad 
inwestycją dotyczącą modernizacji świetlicy wiejskiej. 

4. Utrzymanie obiektu szatni sportowej. Zapłacono za media dostarczane do obiektu. 
5. Zakup opon do samochodu pożarniczego OSP - zakupiono felgi. 

Sarnów 

1. Poprawa przejezdności dróg. Zakupiono kamień w celu naprawy dróg.  
2. Pielęgnacja zieleni  i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo w celu utrzymania 

terenów zielonych w sołectwie. 
3. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 

Zakupiono produkty spożywcze przeznaczone na organizacje imprez.  
4. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono produkty przemysłowe, zapłacono za media 

dostarczane do obiektu oraz za przegląd kominiarski. Ponadto wykonano remont dachu. 
Zakupiono dachówkę i zapłacono za usługę dekarską. 

Sierosławice 

1. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo, materiały 
eksploatacyjne, wykonano serwis kosiarki a także zlecono prace związane z utrzymaniem 
terenów zielonych – usługa bijakiem oraz wycinką gałęzi przy drogach gminnych. 

2. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 
Zakupiono produkty spożywcze i przemysłowe przeznaczone na organizację imprez 
kulturalnych w sołectwie. 

3. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono drobne materiały budowlane. Ponadto zapłacono za 
media dostarczane do świetlicy wiejskiej oraz wykonano przegląd gaśnic i kominiarski. 

Wojsławice 

1. Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie. Zakupiono paliwo, kosiarkę 
spalinową, materiały budowlane. Ponadto zlecono usługi wykaszania terenów zielonych i 
remontowych w sołectwie. 

2. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa. 
Zakupiono produkty spożywcze. 

3. Utrzymanie świetlicy. Zakupiono drobne materiały budowlane, wykonano przegląd 
gaśnic oraz zlecono drobną usługę budowlana. Ponadto wykonano nową instalację 
elektryczną w obiekcie. 

4. Dokonano zakupu i montaż ogrodzenia terenu oraz materiały budowlane w celu 
odnowienia urządzeń zabawowych. 

 

VI.9. Spółki  
 

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Byczyna posiadała udziały w niżej wymienionych spółkach: 

 Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku - 4.481 udziałów po 1.000,00 zł 

każdy na łączną kwotę 4.481.000,00 zł. 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o. – 209 udziałów po 500 zł 

każdy na łączną kwotę 104.500,00 zł. 

 Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" sp. z o.o. - 50 udziałów po 1.000,00 zł 

każdy na łączną kwotę 50.000,00 zł. 

 BS Namysłów na łączną kwotę 3.288,00 zł. 

 Rycerska Byczyna (w likwidacji)– na łączną kwotę 29.211,45 zł.  
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU ORAZ 

ORGANIZACJAMI I PODMIOTAMI 
 

W budżecie gminy Byczyna, w 2021 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 2021 r. Gmina Byczyna udzieliła wsparcia w formie dotacji następującym jednostkom:   

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 lekkiego samochodu.  

Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku 

Udzielono wsparcia w kwocie 5.000,00 zł. Dotacja dotyczyła zakupu przez KPP w Kluczborku 

nieoznakowanego samochodu.  

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 3.701,63 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. 

Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

Dotacja na zadania bieżące dotycząca dofinansowania kosztów dzierżawy dystrybutora do wody 

pitnej udzielona w kwocie 360,00 zł. 

Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na remonty dróg  

Udzielono dotacji w kwotach: 25.000,00 zł na remont drogi w Wojsławicach oraz 10.000,00 zł na 

remont drogi w kierunku Goli. 

VII.2. Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach ustawy o sporcie  
 

Zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Byczyna w 2021 r. realizowane były dzięki wsparciu 

środkami finansowymi z budżetu gminy. Wydatki w kwocie 70.000,00 zł zostały przeznaczone na 

dotacje dla  gminnych klubów sportowych i dla Akademii Karate Tradycyjnego, w tym:  

 Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie (2 zadania, dla drużyny z Proślic, 

oraz Polanowic) – 23.300,00 zł;  
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 Ludowy Klub Sportowy „Hetman” Byczyna – 27.700,00 zł,  

 Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie (2 zadania: tenis stołowy oraz szachy ) – 

10.00,00 zł;  

 Akademia Karate Tradycyjnego  (AKT)– 9.000,00 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 2021 stowarzyszenia: LKS Hetman Byczyna oraz Gminne Zrzeszenie LZS w Byczynie otrzymały 

z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Klub 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 2021 zostały udzielone następujące dotacje 

celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 

zabytkowych: 

 Przedsiębiorstwo Agroturystyczne HETMAN ROMA Byczyna sp. z o.o. - 1.500,00 zł na 

nasadzenia oraz montaż ławek. Wnioskodawca zwrócił kwotę 1.116,00 zł tytułem 

niezrealizowanej części dotacji.  

 Kościół Ewangelicko – Augsburski w Byczynie – 9.000,00 z na odrestaurowanie witraży.  

 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu – 2.500,00 zł na roboty budowlane polegające 

na wykonaniu napraw ubytków tynku.  

 Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5 i 6 w Byczynie – 3.500,00 zł na wymianę pokrycia 

dachowego. 

 Wspólnota mieszkaniowa Rynek 7 w Byczynie – 3.500,00 zł na wymianę pokrycia dachowego. 
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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 2021 był kolejnym rokiem zdominowanym przez zaciągnięte w 2017 roku wielomilionowe 

zobowiązanie wobec KFIZ, dlatego też ilość wydatkowanych środków, głównie inwestycyjnych została 

ograniczona do minimum. Mimo to na inwestycje i remonty przeznaczono około 4 miliony złotych.  

W roku 2021 starano się ograniczyć do minimum wydatki bieżące. Kontynuowano 

minimalizowanie kosztów związanych m.in. z administracją publiczną. Dzięki tym wszystkim 

działaniom i konstruktywnej współpracy organów gminy różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami 

bieżącymi wyniosła około 3,8 mln zł.  

 Realizacja wielu zadań obarczona była ryzykiem, lecz niektóre, newralgiczne przedsięwzięcia 

zakończono z sukcesem. Jednym z nich okazało się zbycie dwóch nieruchomości Byczyńskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości.  

W roku 2021 dokonano także wcześniejszej spłaty 7,5 mln zł kredytów, zmniejszając tym samym 

zadłużenie wobec banków o prawie 9 mln zł.   

Rok 2021 był jednak rokiem, w którym nie była zaplanowana spłata zobowiązań wobec KFIZ,  

a te czekają na nas dopiero w latach 2023 – 2031. Pomimo, iż rok 2021 można uznać za udany, to tak 

naprawdę następne lata ze względu na wysokie zadłużenie, które będą wymagały podejmowania 

trudnych decyzji i bardzo odpowiedzialnej polityki finansowej okażą się kluczowe dla losów 

byczyńskiego Samorządu.  

 


