
Informacja: Stan realizacji inwestycji założonych w budżecie na 2022 r.  

Ocena inwestycji planowanych w latach 2022-2023 pod względem celowości, zasadności. 

1. Stan realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 19.09.2022 r. 

      Plan Wykonanie % 

Dział Rozdział Nazwa zadania wydatków w zł wykonania 

      w zł     

010   Melioracje wodne 10 000,00 0,00 0,00 

  
01008 Budowa polderu w Jaśkowicach                

(fundusz sołecki) 
10 000,00 0,00 0,00 

600   Transport i łączność 1 333 100,00 30 819,48 2,31 

  

60013 
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze 

wojewódzkiej DW 487 w pobliżu przystanku 

autobusowego w Byczynie 

60 000,00 0,00 0,00 

  

60016 
Budowa drogi dojazdowej i uzbrojenie terenów 

przy Byczyńskiej Strefie Rozwoju 

Gospodarczego 

1 243 100,00 836,40 0,07 

  60017 Przebudowa drogi wewnętrznej w Biskupicach 30 000,00 29 983,08 99,94 

710   Działalność usługowa 116 000,00 0,00 0,00 

  
71004 

Opracowanie studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania gminy Byczyna 
60 000,00 0,00 0,00 

  
71095 Opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 

2021-2030 
56 000,00 0,00 0,00 

750   Administracja publiczna 295 100,00 688,99 0,23 

  75023 Komputeryzacja Gminy 20 000,00 688,99 3,44 

  
75023 Komputeryzacja Gminy w ramach programu 

Cyfrowa Gmina 
275 100,00 0,00 0,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
414 986,48 373 000,00 89,88 

  
75404 

Dotacja celowa na zakup samochodu dla Policji 

w Kluczborku 
10 000,00 10 000,00 100,00 

  

75411 
Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na 

zakup samochodu pożarniczego 

25 000,00 25 000,00 100,00 

  
75412 Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP 

Kostów 
50 000,00 50 000,00 100,00 

  75412 Dotacja celowa na budowę garażu OSP Nasale 90 000,00 90 000,00 100,00 

  
75412 

Budowa garażu OSP Nasale                       

(fundusz sołecki) 
8 000,00 0,00 0,00 

  
75412 

Dotacja celowa na budowę garażu OSP 

Paruszowice 
90 000,00 90 000,00 100,00 

  
75412 Budowa garażu OSP Paruszowice              

(fundusz sołecki) 
16 000,00 0,00 0,00 

  
75412 

Dotacja celowa na budowę  garażu OSP 

Janówka 
10 000,00 10 000,00 100,00 

  
75412 

Budowa garażu OSP Janówka                   

(fundusz sołecki) 
17 986,48 0,00 0,00 

  75412 Dotacja celowa zakup opon OSP Roszkowice 20 000,00 20 000,00 100,00 

  
75413 Dotacja celowa na remont dachu remizy OSP 

Byczyna 
60 000,00 60 000,00 100,00 

  
75412 Dotacja celowa na zakup samochodu 

pożarniczego OSP Wojsławice 
18 000,00 18 000,00 100,00 

801   Oświata i wychowanie 17 000,00 0,00 0,00 

  
80195 Budowa garażu na autobus do przewozu osób 

niepełnosprawnych 
17 000,00 0,00 0,00 



900 
  

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1 356 040,25 264 351,85 19,49 

  90001 Budowa polderu w Jaśkowicach 30 000,00 0,00 0,00 

  
90001 

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 

ścieków w  Dobiercicach 
844 740,25 45 408,00 5,38 

  
90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączeniem w Jaśkowicach i Gołkowicach 
55 000,00 53 296,40 96,90 

  
90001 

Odprowadzanie wód opadowych wzdłuż drogi 

gminnej w Jaśkowicach 
107 000,00 106 457,82 99,49 

  
90001 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

Polanowicach 
60 000,00 923,23 1,54 

  
90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i lokalnej 

zbiorowej oczyszczalni ścieków w Proślicach 
62 176,00 0,00 0,00 

  90001 Zakup dmuchawy na oczyszczalnie Byczyna 34 024,00 34 023,90 100,00 

90001 
Dotacje celowe na dofinansowanie 

przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie 

Byczyna 

60 000,00 1 242,50 2,07 

90004 
Zakup kosiarki samobieżnej Kostów          

(fundusz sołecki) 
23 100,00 23 000,00 99,57 

  90095 Budowa stacji meteorologicznej 80 000,00 0,00 0,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 040 000,00 28 459,72 2,74 

  
92109 Dotacja dla Ośrodka Kultury  na hydrofornię na 

ogródkach działkowych 
20 000,00 20 000,00 100,00 

  
92120 

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta 

Byczyna 
650 000,00 8 459,72 1,30 

  92120 Renowacja murów (odcinek B wraz z wieżą) 200 000,00 0,00 0,00 

  
92120 Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w 

Byczynie 
170 000,00 0,00 0,00 

    Razem 4 582 226,73 697 320,04 15,22 

2. Opis stanu realizacji: 

DZIAŁ 010 

Rozdział 01008 

Budowa polderu powodziowego w Jaśkowicach 

Zadanie zaplanowane w budżecie w związku z zalewaniem miejscowości Jaśkowice przez wody 

opadowe. Budowę polderu planuje się na działkach przy wjeździe z Byczyny do Jaśkowic. 

Zaplanowana kwota 10 tys. zł. to „wkład” mieszkańców wsi Jaśkowice (ze środków funduszu 

sołeckiego) w realizację zadania Gminy. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Wydatki 

planowane sa na II półrocze br. Oczekujemy na wykonanie odwiertów badawczych gruntu po 

których w terminie dwóch miesięcy zostanie opracowana dokumentacja projektowa polderu. 

DZIAŁ 600 

Rozdział 60013 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej DW 487 w pobliżu 

przystanku autobusowego w Byczynie 

W ramach zadania została zawarta umowa z Zarządem Dróg  Wojewódzkich w Opolu. Obecnie 

trwają prace przyłączeniowe powstałej sygnalizacji świetlnej, oraz trwa uzgodnienie stałej 

organizacji ruchu dla nowopowstałej infrastruktury. 



Rozdział 60016 

Budowa drogi dojazdowej i uzbrojenie terenów przy Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego 

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy po pozyskaniu dofinansowania ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina pozyskała na ten cel 1 mln zł. (80 % szacunkowych kosztów 

tego zadania). W ramach tej inwestycji planowana jest budowa drogi dojazdowej i ścieżki pieszo 

rowerowej wraz z uzbrojeniem terenu przy Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego. W 2022 r. 

planowana jest realizacja zadania. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.243.100,00 zł. W pierwszym 

półroczu br. opracowano dokumentacje techniczną zadania. Z końcem sierpnia ogłoszono 

postepowanie o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych inwestycji. W 

postępowaniu złożono 3 oferty. Trwa ocena ofert. Wybór Wykonawcy planowany jest z końcem 

września. Z końcem września planuje się także wybór, w postepowaniu ofertowym, inspektora 

nadzoru dla inwestycji. Inwestycja rozpocznie się z początkiem października i planowana jest do 

realizacji do 15 grudnia br. 

Rozdział 60017 

Przebudowa drogi wewnętrznej w Biskupicach 

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. 

DZIAŁ 710 

Rozdział 71004 

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Byczyna 

W zakresie opracowania zawarto umowę nr 1/2022 z dnia 29.03.2021 na kwotę 59.040.00 zł / 

brutto. Opracowanie w toku. Na dzień 19.09.2022 – nie wypłacono wynagrodzenia.  

 

Opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2021-2030 

 

Strategia Rozwoju Gminy Byczyna została przyjęta przez Radę Miejską w Byczynie 25 listopada 

2015 r. uchwałą nr XVIII/127/15 i obowiązywała do końca 2020 r. Wobec powyższego konieczne 

stało się opracowanie nowej strategii rozwoju gminy. Strategia rozwoju gminy jest dla gmin 

perspektywicznym planem, który określa m.in. strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki 

działania w postaci celów i zadań operacyjnych jak również określa środki finansowe i ich źródła, 

które są niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań. Dokument ten jest niezbędny do 

zarządzania gminą i planowania jej rozwoju. Jest głównym elementem planowania rozwoju, 

inwestycji, pozyskiwania środków zewnętrznych, a także określania zadań funduszu sołeckiego. 

Opracowanie strategii zostanie powierzone firmie zewnętrznej. Z uwagi na cenę przekraczającą z 

zaplanowane w budżecie środki nie doszło do wyboru wykonawcy opracowania w I półroczu 2022 r. 

W II półroczu planowany jest wybór wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postepowania 

ofertowego. 

DZIAŁ 750 

Rozdział 75023 

Komputeryzacja gminy 

Zakupy w ramach komputeryzacji planowane są na III i IV kwartał 2022 r.  



 

Komputeryzacja Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina 

Gmina Byczyna realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-

EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W 

ramach Cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Byczynie planowane są działania w zakresie  wdrożenia i 

uruchomienia e-usług dla mieszkańców w postaci Gminnego Portalu Podatkowego zintegrowanego z 

Państwowym systemem login.gov.pl oraz dziedzinowym systemem informatycznym tut. Urzędu. 

System GPP umożliwi mieszkańcom: - logowanie do portalu w oparciu o login.gov.pl - przeglądanie 

stanu własnych należności w rozłożeniu na poszczególne rodzaje zobowiązań.  Zakup macierzy 

dyskowej w celu poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz utworzenia dodatkowej 

przestrzeni odseparowanej dla potrzeb systemów zwirtualizowanych. Zakup licencji środowiska MS 

Office na wszystkie stacje robocze w celu poprawy interoperacyjności i standaryzacji dokumentów. 

Zakup oprogramowania antywirusowego  Zakup licencji SQL serwer, user CAL oraz migracja 

programu księgowego  w celu poprawy bezpieczeństwa wraz z integracją z login.gov.pl. Wykonanie 

diagnozy cyberbezpieczeństwa. Całkowita wartość projektu i otrzymanego dofinasowania 275 

100,00 zł. Przygotowane jest postępowanie przetargowe. Przetarg planowany jest na III kwartał br. 

DZIAŁ 754 

Rozdział 75404 

Dotacja celowa na zakup samochodu dla Policji w Kluczborku 

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji  w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem  na zakup 

samochodu służbowego dla Policji w Kluczborku. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 r.  

Rozdział 75411 

Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na 

zakup samochodu pożarniczego 

Została przekazana dotacja na zakup samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w 

Kluczborku w kwocie 25 000,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 r.  

Rozdział 75412 

Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP Kostów 

Została przekazana dotacja na budowę garażu dla OSP Kostów w kwocie 50 000,00 zł. Budowa jest 

w trakcje realizacji.  

Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP Nasale 

Została przekazana dotacja na budowę garażu dla OSP Nasale w kwocie 90 000,00 zł. Budowa jest 

w trakcje realizacji. W sierpniu został podpisany aneks zwiększający dotację celową o 40 000 zł. 

Zadanie objęte również środkami Funduszu sołeckiego wsi Nasale. 

 

 

 



Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP Paruszowice 

Została przekazana dotacja na budowę garażu dla OSP Paruszowice w kwocie 90 000,00 zł . 

Budowa jest w trakcje realizacji. W sierpniu został podpisany aneks zwiększający dotację celową o 

40 000 zł. Zadanie objęte również środkami Funduszu sołeckiego wsi Paruszowice. 

Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP Janówka 

Została przekazana dotacja na budowę garażu dla OSP Janówka w kwocie 10 000,00 zł. Budowa 

jeszcze nie została rozpoczęta. Wykonano dokumentację projektową budowy Strażnicy, obecnie 

trwa postępowanie uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie objęte również funduszem sołeckim 

wsi Janówka. 

Dotacja celowa zakup opon OSP Roszkowice 

Zadanie polega na zakupie opon do wozu OSP Roszkowice. Umowa dotacji w tym zakresie została 

podpisana z OSP Roszkowice we wrześniu br. 

Dotacja celowa na remont dachu remizy OSP Byczyna 

Zadanie polega na remoncie cieknącego dachu remizy strażackiej w Byczynie. Na ten cel 

przewidziano 60 tys. zł. We wrześniu podpisano umowę dotacji dla byczyńskich strażaków. 

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego OSP Wojsławice 

Została przekazana dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wojsławice w 

kwocie 18 000,00 zł . Pojazd został zakupiony w maju 2022 r.  

DZIAŁ 801 

Rozdział 80195 

Budowa garażu na autobus do przewozu osób niepełnosprawnych 

Zadanie zaplanowano w związku z koniecznością budowy garażu dla zakupionego w minionym roku 

autobusu służącego transportowi osób niepełnosprawnych. W zadaniu nie wydatkowano w I 

półroczu br. żadnych środków finansowych. Trwają rozmowy dot. lokalizacji budowy garażu. 

DZIAŁ 900 

Rozdział 90001 

Budowa polderu w Jaśkowicach 

Zadanie zaplanowane w budżecie w związku z zalewaniem miejscowości Jaśkowice przez wody 

opadowe. Budowę polderu planuje się na działkach przy wjeździe z Byczyny  

do Jaśkowic. Wyłoniono wykonawcę projektu polderu jednak zaprojektowanie musi zostać 

poprzedzone badaniami gruntowymi. Po wykonaniu badań gruntowych dokumentacja projektowa 

polderu zostanie opracowana w terminie dwóch miesięcy. Stad nie wydatkowano środków 

przeznaczonych na zadanie. 

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w  Dobiercicach 

W 2020 r. Gmina złożyła w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) wniosek o 

dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobiercicach i 

części Paruszowic (gm. Byczyna)”. Wniosek opiewał na kwotę 3 mln. zł i 100% dofinansowanie w 

ramach RFIL. Gminie przyznano na ten cel 1 mln. zł. W związku z tym zadecydowano by inwestycję 



wykonać w ograniczonym zakresie – budowy oczyszczalni i wykonania części głównego kanału 

sanitarnego wraz z przyłączami. W pierwszym półroczu br. przeprowadzono dwa postepowania o 

udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania. Postepowanie oparte było na 

przygotowanym dla inwestycji Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niestety oferty wykonawców 

znacznie przewyższały środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. Z uwagi na to 

realizację zadania podzielono na II etapy: pierwszy etap inwestycji – wykonanie oczyszczalni 

ścieków oraz głównej sieci pozwalającej na odprowadzanie ścieków z bloków o nr 2a,b; 4a,b; 

10a,b; 12a,b w Dobiercicach i nieruchomości sąsiadujących z przebiegiem tej sieci; drugi etap 

wykonanie sieci na pozostałym terenie ograniczonym drogą powiatową (ul. Jana Pawła II i Ul. 

Sienkiewicza) oraz ul. Stawową i Parkową. Dla I etapu planowanego do wykonania w tym roku 

zdecydowano się na opracowanie dokumentacji technicznej dokumentację opracowano z 

początkiem lipca br. po uzgodnieniach, uzyskaniu pozwoleń zostanie wyłoniony wykonawca robót 

budowlanych zadania. W zakresie II etapu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Jednak z uwagi na liczbę otrzymanych 

punktów podczas oceny wniosek nie uzyskał dofinansowania. W I półroczu, w ramach zadania, nie 

wydatkowano żadnych środków finansowych. Wydatki ponoszone były z początkiem lipca br. w 

kwocie 45 408,00. Wystąpiono z wniosek o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego dla realizacji 

zadania. Oczekujemy na jego wydanie. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jaśkowicach i Gołkowicach  

Zadanie zostało zaplanowane w związku z pozyskaniem przez Gminę, w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowania budowy kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami w Jaśkowicach i Golkowicach. Zadanie przewiduje budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami o łącznej długości ok. 7,8 km. Kanał sanitarny 

grawitacyjny ma ok. 4,6 km, a kanał tłoczny ok. 3,2 km długości. Zadanie obejmuje też budowę 

przyłączy do nieruchomości. Kanał grawitacyjny będzie wykonany z rur kielichowych 

kamionkowych, a tłoczny z rur polietylenowych PE100. Wybudowana sieć zostanie przyłączona do 

zbiorczej oczyszczalni ścieków w Byczynie. Inwestycja obejmie swym zakresem około 

zamieszkujących 400 osób. W budżecie 2021 r. zaplanowano kwotę 55 tys. zł na wykonanie map 

zadania i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zadania zostały zakończone z 

początkiem II półrocza br. Do tej pory wydatkowano w ramach zadania kwotę 53 296,40 zł. 

Inwestycje zaplanowano do realizacji do 25.02.2025 r. 

W dniu 16 sierpnia br. wybrano najkorzystniejszą ofertę, spółki Larix z Lublińca, na wykonanie 

robót budowlanych inwestycji. W dniu 17 sierpnia otrzymaliśmy także promesą Banku 

Gospodarstwa Krajowego (BGK) uprawniającą do podpisania umowy z Wykonawcą. Promesę jest 

gwarancją wypłaty środków dla Gminy związanych z realizacją inwestycji. Wszelkie dokumenty 

wymagane przez BGK w ramach przyznanego dofinansowania zostały przesłane i przyjęte przez 

bank. 

Umowa na wykonanie projektu i robót budowlanych inwestycji została podpisana 25 sierpnia 2022 

r. i opiewa na kwotę 15 750 642 zł. W zakresie inwestycji w najbliższym czasie planowane jest 

także postepowanie o udzielnie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski dla inwestycji. 



Odprowadzanie wód opadowych wzdłuż drogi gminnej w Jaśkowicach 

Zadanie mające na celu umożliwienie odprowadzania wód opadowych w terenów przyległych do 

drogi gminnej przez wieś Jaśkowice. Z uwagi problemy związane z zalewaniem części Jaśkowic i 

odprowadzeniem tych wód opadowych do Jaśkowickiej wody zdecydowano się na wykonanie sieci 

odprowadzeń nadmiaru wody. Zadanie, jego I etap, wykonano w zakresie skrzyżowania drogi 

powiatowej z droga gminną w centrum wsi oraz przy dwóch przylegających posesjach które 

notorycznie zalewane były przez nadmiar wody. Roboty wykonano od końca marca do końca 

kwietnia. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 104.457,82 zł. Roboty były nadzorowane 

przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 2 tys. zł. W 

sumie dało to środki wydatkowane w zadanie w wysokości 106.457,82 zł co stanowiło 99,46% 

zaplanowanych na ten cel wydatków. Przyjęte założenia i idea wykonania odwodnień sprawdziła się. 

Po obfitych nawałnicach woda skutecznie odprowadzana jest z dotychczas zalewanych terenów.  

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach 

14 lipca br. otrzymaliśmy informację o wyborze tego zadania do dofinansowania w ramach 

Rządowego Funduszu Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje wykonanie 

sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach w części nieruchomości znajdujących się przy drodze 

prowadzącej z Polanowic na zalew Biskupice – Brzózki. Sieć kanalizacji zostanie włączona do 

zmodernizowanej z początkiem roku lokalnej zbiorowej oczyszczalni ścieków w Polanowicach. 

Szacunkowe koszty realizacji robót budowlanych zadania 2 mln 40 tys. zł. Wkład własny gminy ma 

wynieść 40 tys. zł czyli 2% wartości. Zadanie zaplanowano jako zadanie typu zaprojektuj wybuduj. 

Planowana realizacja do końca 2023 r. W dniu 3 sierpnia wystawiona została nam promesa wstępna 

obejmująca zadnie. Postepowanie przetargowe musi zostać ogłoszone maksymalnie do dnia 3 maja 

2023 r. W ramach tegorocznego budżetu zaplanowano kwotę 60 tys. zł. na opracowanie map do 

celów projektowych oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. W tym zakresie dla 

zaplanowania inwestycji zakupiono od starostwa Powiatowego w Kluczborku w sierpniu br. mapy 

nieaktualizowane dla inwestycji. Stąd wydatkowano kwotę 923,23 zł. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i lokalnej zbiorowej oczyszczalni ścieków w 

Proślicach 

Zadanie zostało zaplanowane w związku z przekazaniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 

środków w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadań związanych z gospodarką 

wodno - kanalizacyjną. W pierwszej półroczu br. zaplanowano do wydatkowania środki w wysokości 

70 tys. zł. na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej zadania. 

Zlecona została mapa do celów projektowych oraz wyłoniony został wykonawca dokumentacji 

technicznej. Dokumentacja zostanie opracowana w ciągu 2 miesięcy od dostarczenia projektantom 

mapy do celów projektowych. W I półroczu nie poniesiono w tym zakresie żadnych wydatków. 

Opracowanie mapy do celów projektowych jest w fazie końcowej opracowania.  

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach 

14 lipca br. otrzymaliśmy informację o wyborze do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu 

Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 



Polanowicach”. Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach w części 

nieruchomości znajdujących się przy drodze prowadzącej z Polanowic na zalew Biskupice – Brzózki. 

Sieć kanalizacji zostanie włączona do zmodernizowanej z początkiem roku lokalnej zbiorowej 

oczyszczalni ścieków w Polanowicach. Szacunkowe koszty realizacji robót budowlanych zadania 2 

mln 40 tys. zł. Wkład własny gminy ma wynieść 40 tys. zł czyli 2% wartości. Zadanie zaplanowano 

jako zadanie typu zaprojektuj wybuduj. Planowana realizacja do końca 2023 r. W dniu 3 sierpnia 

wystawiona została nam promesa wstępna obejmująca zadnie. Postępowanie przetargowe musi 

zostać ogłoszone maksymalnie do dnia 3 maja 2023 r. Dla zadania zamówiliśmy mapy do celów 

projektowych. Na przełomie października i listopada opracowany zostanie program funkcjonalno – 

użytkowy inwestycji wg. którego będziemy wybierać wykonawcę robót budowlanych zadania. 
 

Zakup dmuchawy na oczyszczalnie Byczyna 

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w czerwcu br. w związku  z koniecznością zakupu 

dmuchawy dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Byczynie. Potrzebę taką zgłosiła 

spółka WiK Hydrokom z Kluczborka będąca dzierżawcą terenu oczyszczalni. Zakup pompy zlecono z 

początkiem lipca. Z kolei z końcem lipca została zamontowana na byczyńskiej oczyszczalni. 

Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 34 023,90 zł brutto. 
 

Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie 

Byczyna  

Na chwilę obecną podpisano 7 umów na dofinansowanie w tym: 2 umowy dla wspólnot 

mieszkaniowych Pszczonki (22 000,00 zł brutto) i Kochłowice „Pałac” (24 000,00 zł) 5 umów dla 

osób fizycznych.  
 

Rozdział 90004 

Fundusz Sołecki wsi Kostów: Poprawa estetyki oraz wizerunku wsi – zakup kosiarki 

samobieżnej FS Kostów 

Przedsięwzięcie zrealizowano zakupiono kosiarkę samobieżną za kwotę 23 000,00 zł. 

 

Rozdział 90095 

Budowa stacji meteorologicznej 

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji – dnia 1 sierpnia 2022 r. podpisano umowę na dostawę oraz 

montaż stacji meteorologicznej na wynajętej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa części 

nieruchomości, oznaczonej jako działka 61 a.m. 4 w Biskupicach. Termin realizacji zadania 

przypada na dzień 31 października 2022 r. Koszt inwestycji wynosi 66 800,00 z brutto, z czego 

połowę tj. 33 400,00 zł brutto ponosi Gmina Byczyna, natomiast drugą połowę Gmina Kluczbork. Po 

zamontowaniu stacji podłączona zostanie ona do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 

prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i  Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach. 

 

Rozdział 92109 

Dotacja dla Ośrodka Kultury na hydrofornię na ogródkach działkowych 

Zadanie zaplanowane z uwagi na konieczność wykonania remontu/wymiany pomp w hyrdroforni 

znajdującej się na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Byczynie, która zasila byczyński 



basen w wodę. Byczyński basen zarządzany jest przez Ośrodek Kultury który będzie partycypował 

w kosztach remontu wymiany pomp. Zadanie to było również częścią złożonego wniosku w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Niestety aplikacja o środki zakończyła 

się niepowodzeniem. Z uwagi na to w połowie lipca br. podpisano umowę dotacji dla Ośrodka 

Kultury na ten cel. Dotacja została przekazana Ośrodkowi Kultury w Byczynie. Zadanie zostało 

zlecone do wykonania roboty montażowe i remontowe w Hydroforni wykonane zostaną na 

przełomie września i października. 

Rozdział 92120 

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna 

Zadanie obejmuje swym zakresem kontynuację robót zapoczątkowanych w 2021 r. na odcinku 

południowo – zachodnim zabytkowych murów miejskich obejmującym także wieżę zachodnią tzw. 

Niemiecką. Odcinek ten, na potrzeby realizacji całości renowacji zabytkowego obwarowania miasta 

Byczyna oznaczono jako A.  W br zaplanowano wykonanie robót dot. wymiany pokrycia i 

konstrukcji dachu, wzmocnienia murów wieży zachodniej oraz renowację muru na długości 34 mb 

wewnątrz pierścienia murów miejskich. Realizacja zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu środków 

finansowych z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Ochrona zabytków” oraz 

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W sumie pozyskane łącznie wsparcie 

finansowe może wynieść około 532 tys. zł. W I półroczu br. wybrano wykonawcę robót i wykonawcę 

usługi nadzoru inwestorskiego. Roboty rozpoczęły się z końcem czerwca br. Zaplanowano że mają 

zakończyć się w sierpniu. W I półroczu wydatkowano kwotę 6.471,72 zł co stanowi ok. 1% 

zaplanowanych wydatków. Wydatki obejmowały: za aktualizację kosztorysów, upoważnienie 

notarialne do podpisania umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wypisy z 

księgi wieczystej. 

W związku z opóźnieniem w realizacji robót budowlanych odstąpiliśmy od umowy z Wykonawcą 

KZS Sp z.o.o. z Krakowa realizującym zadanie. Obecnie trwa inwentaryzacja wykonanych robót. 

Jednocześnie ogłoszono postepowanie na roboty budowlane w zakresie remontu dachu wieżu 

zachodniej tzw. niemieckiej. Po inwentaryzacji wykonanych robót w zakresie muru wyłoniony 

zostanie wykonawca na dokończenie robót przy murze obronnym. 

Renowacja murów (odcinek B wraz z wieżą) 

Zadanie zaplanowano w budżecie gminy na początku czerwca br. z uwagi na przyjęcie do 

dofinansowania zadania w ramach „Rządowego Funduszu Polaki ład: Program Inwestycji 

Strategicznych”. Środki przeznaczono na aktualizację / opracowanie dokumentacji technicznej 

zadania. W tym celu ogłoszone zostanie postepowanie o udzielnie zamówienia publicznego. Prace 

projektowe planowane sa do końca br. Postepowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz 

inspektora nadzoru planowane jest na I kwartał 2023 r. Gmina na realizację rzeczową zadania 

otrzymała promesę wstępną opiewającą na 9,72 mln zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych 

środków na ten cel. W II półroczu ogłoszono postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

opracowanie/aktualizację dokumentacji technicznej dla zadania. Otwarcie ofert w postępowaniu 



nastąpiło 19.09.2022 r. Złożono 4 oferty z uwagi na ceny ofert postepowanie unieważniono i 

ogłoszono kolejne na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. 

Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Byczynie 

Zadanie zaplanowane ze względu na katastrofalny stan ogrodzenia zabytkowego cmentarza 

komunalnego. Ogrodzenie wymaga podjęcia pilnych prac naprawczych z uwagi na nakaz 

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zagrożenie zniszczeniem zabytku, 

zagrożenie dla osób trzecich poruszających się droga krajową nr 11 oraz względami estetycznymi 

gdyż cmentarz znajduje się przy ruchliwej drodze krajowej. Z uwagi na to zaplanowano 170 tys. zł 

na pokrycie kosztów robót remontowych. Gmina złożyła w tym zakresie również wniosek o 

dofinansowanie zadania w ramach II naboru wniosków Programu Ochrony zabytków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek nie uzyskał dofinansowania w pierwszej ocenie. 

Złożono w tym zakresie stosowne odwołanie, które również zostało rozpatrzone negatywnie. Z 

uwagi to nie wydatkowano środków na ten cel. W związku z powyższym, po rozmowach z 

Wicewojewodą opolskim planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z rezerwy 

budżetu Państwa. Wniosek / prośba w tej sprawie planowana jest do złożenia w IV kwartale 2022 r. 

 

Opracowanie: 

Przemysław Mączka 

Łukasz Goliński 

Marcin Czech 


