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                                                                                    Byczyna, dnia 5 maja 2021 r. 
 
 
 

 
SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

 GMINY BYCZYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2020 ROK 

 
 
 Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został przyjęty  

dn. 27 listopada 2019 r. Uchwałą nr XVII/121/19 Rady Miejskiej w Byczynie. Projekt 

Programu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Byczyny nr 182/2018 z dnia 6 listopada 

2018 r. został poddany konsultacjom. 

 Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr LVIII/423/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 

30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji.   

 Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna na rok 2020 

zostały przeprowadzone w okresie od 30.10.2019 r. do 08.11.2019 r., a ich celem było 

przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu tego dokumentu i uzyskanie opinii 

zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego Programu. 

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w dniu 21 października 2019 r. na: 

a) stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie: www.byczyna.pl, w zakładce: 

Organizacje pozarządowe - Informacje, 

b) w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.byczyna.pl, w zakładce: Organizacje 

pozarządowe – Aktualności  

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie 

Ponadto zostały przygotowane i rozesłane listownie informacje pisemne – zawiadomienia 

o terminach konsultacji społecznych do wszystkich organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń itd. działających na terenie gminy Byczyna, w celu zapoznania się  

z dokumentem  i zgłoszenia swoich uwag, sugestii i propozycji zmian. Do organizacji, 
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które podały adresy e-mailowe została także wysłana informacja elektroniczna  

o ogłoszeniu o konsultacjach wraz z dokumentami niezbędnymi do ich przeprowadzenia.   

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego miały możliwość zgłaszania swoich uwag do projektu konsultowanego 

programu w następujących formach: 

a) elektronicznie na adres e-mail: promocja@byczyna.pl 

b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 

c) osobiście na debacie w dniu 06.11.2019 r. od godz. 16:00 w sali USC UM w Byczynie 

 W dniu 06.11.2019 r. o godzinie 16:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Byczynie 

odbyła się debata społeczna, w której udział wzięło tylko 3 przedstawicieli z ponad 50 

organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Byczyna. Podczas debaty 

został omówiony projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020 oraz dalsze kierunki działania z tym 

związane tj. ogłoszenie otwartego konkursu ofert, proponowane terminy spotkania/ 

szkolenia dot. wypełniania nowych wzorów ofert, sprawozdań.  

 W czasie trwania konsultacji społecznych zarówno w formie pisemnej , jak i ustnej 

nie wpłynęły żadne uwagi do projektu  Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2020. Z przebiegu konsultacji sporządzono sprawozdanie. 

Celem głównym Rocznego Programu Współpracy na 2020 r. było budowanie 

partnerstwa między samorządem, a sektorem pozarządowym, które ma służyć 

diagnozowaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców gminy Byczyna. Cel ten był 

realizowany poprzez cele szczegółowe, tj. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, 

wzmocnienie działań organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej; tworzenie 

warunków dla powstawania nowych inicjatyw społecznych w gminie Byczyna, zwiększanie 

wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie Byczyna; 

zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; zwiększenie 

poziomu jakości życia poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych gminy 

Byczyna. Program Współpracy określił również zasady współpracy samorządu  

z organizacjami, która odbywa się w oparciu o pomocniczość, suwerenność stron, 

partnerstwo, efektywność, uczciwą konkurencję i jawność. Współpraca ta miała charakter 

finansowy i pozafinansowy.  

W Programie zostały również zdefiniowane priorytetowe zadania publiczne na 

realizację których gmina przeznaczyła kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł. W 2020 roku 

priorytetowe zadania publiczne obejmują działania z zakresu: 
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- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- ochrony i promocji zdrowia, 

- turystyki i krajoznawstwa 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

W ramach współpracy finansowej Gmina Byczyna zlecała realizację zadań 

publicznych z zastosowaniem trybu konkursowego. 

 

Ze względu na obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego a następnie 

stan epidemii, Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020, został ogłoszony 

30 lipca 2020 r. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na 

dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2020 roku: 
 

L.p. Rodzaj zadania 
Wysokość środków 

publicznych przeznaczonych 
na realizację zadań w 2020 r. 

1. 
Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym 
15.000,00 zł 

2. 
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność 

lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej 

5.000,00 zł 

3. Turystyka i krajoznawstwo 10.000,00 zł 

4. 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego  
5.000,00 zł 

 

Oferty można było składać  w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 roku (piątek) do 

godz. 13.00. Na dzień 21 sierpnia 2020 r. wpłynęło 6 ofert: 

 

1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 
 

L.p. Nazwa organizacji Zadanie  
(tytuł/nazwa projektu) 

Wysokość 
wnioskowanej 

dotacji 
1. Gminne Zrzeszenie „Ludowe 

Zespoły Sportowe” w Byczynie 
 

Razem przeciwko nudzie 
 

6.000,00 
2. Stowarzyszenie Popierania 

Zaradności Życiowej, Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Pomocy 

Wzajemnej 

 
Dla każdego coś ważnego 

 
1.800,00 
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2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 
 

L.p. Nazwa organizacji Zadanie  
(tytuł/nazwa projektu) 

Wysokość 
wnioskowanej 

dotacji 
1. Stowarzyszenie Popierania 

Zaradności Życiowej, Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz 
Pomocy Wzajemnej 

 
W grupie siła V 

 
5.000,00 

 
3. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO  

 

L.p. Nazwa organizacji Zadanie  
(tytuł/nazwa projektu) 

Wysokość 
wnioskowanej 

dotacji 
1.  

Opolskie Bractwo Rycerskie 
Rzemiosło w czasach dawnych 
– międzynarodowe warsztaty 

rzemiosła 

 
3.000,00 

2. Stowarzyszenie Animacji 
Lokalnej „ARKONA” 

 
O czym mówią kości 

 

 
7.280,00 

 
4. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

  
L.p. Nazwa organizacji Zadanie  

(tytuł/nazwa projektu) 
Wysokość 

wnioskowanej 
dotacji 

1.  
Stowarzyszenie Babeczka 
 

 
Moje rękodzieło artystyczne 

 
5.000,00 

 

Oferty, które wpłynęły w ramach konkursu były sprawdzane przez Komisję, 

powołaną przez Burmistrza Byczyny Zarządzeniem nr 136/2020 Burmistrza Byczyny  

z dnia 8 września 2020 r. W skład komisji oprócz pracowników Urzędu mogli wejść 

przedstawiciele organizacji pozarządowych wytypowani przez te organizacje. Ogłoszenie 

o naborze przedstawicieli opp do komisji oceniających oferty zostało umieszczone na 

stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń dn. 3 sierpnia 2020 r. Termin 

zgłaszania kandydatów upływał dnia 18 sierpnia 2020 r. W wyznaczonym terminie nie 

wpłynął żaden formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji opiniującej oferty  

w otwartym konkursie ofert.  

W dniu 11 września 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, 

która dokonała oceny formalnej ofert. Na ponownym posiedzeniu komisji konkursowej  

w dniu 23 września 2020 r. została dokonana ocena merytoryczna ofert. Propozycje 

przyznania dofinansowania dla poszczególnych podmiotów zostały przedstawione 

Burmistrzowi Byczyny. Burmistrz określił i zatwierdził podział środków finansowych  

w poszczególnych rodzajach zadań dla 4 z 6 złożonych wniosków (dofinansowanie 

przyznane zostało dla czterech zadań publicznych na łączną kwotę 19.080,00 zł.) 

 

Poniżej w przedstawiono zestawienie podmioty, którym w 2020 r. udzielono dotacji: 
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1. Obszar: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 15.000,00 zł:  
 

 
 

 
L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Przyznana 

kwota dotacji 
Wykorzystana 
kwota dotacji 

1. Gminne Zrzeszenie „Ludowe 
Zespoły Sportowe” w Byczynie 

Razem przeciwko 
nudzie 

 
0 

 
0 

2. Stowarzyszenie Popierania 
Zaradności Życiowej i Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Pomocy 
Wzajemnej 

 
Dla każdego coś 
ważnego 

 
1.800,00 

 
1.800,00 

 
Zadanie publiczne z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

zostało zrealizowane w następujący sposób:  
 

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej, Rozwoju Przedsiębiorczości 

oraz Pomocy Wzajemnej 

zadanie pn.: „Dla każdego coś ważnego”. 

 

Umowa nr OŚ.524.7.2.2020.MO została zawarta w dn. 13 października 2020 r. 

W ramach działania stowarzyszenie przeprowadziło 4 spotkania tematyczne grupy 

wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (spotkania dotyczyły m.in. problemów 

depresji u dzieci, relacji z nastolatkami oraz relacji rodzica z dzieckiem 

niepełnosprawnym). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkania odbyły się „on-line”. 

Stowarzyszenie zorganizowało również konkurs rysunkowy dla dzieci niepełnosprawnych 

pn.: „Ja i moja rodzina”.  

Planowane spotkanie wigilijne, które corocznie odbywało się w Centrum Integracji 

Społecznej w Polanowicach, ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyło się  

w sposób indywidualny, przybrało postać „objazdową”. Członkowie stowarzyszenia 

dostarczyli indywidualnie do każdego z domów swoich podopiecznych zestaw świąteczny, 

na który złożył się słodki poczęstunek, książka oraz nagrody za udział w konkursach. 
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2. Obszar: Ochrona i promocja zdrowia – 5.000,00 zł: 
 

 

 
 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Przyznana 
kwota dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1.  Stowarzyszenie Popierania 
Zaradności Życiowej i 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Pomocy Wzajemnej 

W grupie siła V 5.000,00 zł 4.900,00 zł 

 

Zadania w obszarze Ochrona i promocja zdrowia (5.000,00 zł) dotyczyły poniższych 

działań:  

 

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej, Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Pomocy Wzajemnej”  

na zadanie pn.: „W grupie siła V”. 
 

Umowa nr OŚ.524.6.2.2020.MO została zawarta 13 października 2020 r. 

W ramach działania stowarzyszenie przeprowadziło spotkania psychologiczno-
warsztatowe dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Byczyna.  
Ze względu z zaleceniami, warsztaty zorganizowano w mniejszych grupach. Warsztaty 
odbyły się dla 25 osób (10 rodziców i 15 dzieci) w salach wykładowych CIS w 
Polanowicach. Dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzeństwa odbyły się warsztaty 
robienia łapaczy snów, natomiast dla rodziców warsztaty robienia bransolet.  
Zorganizowany został wyjazd integracyjno – terapeutyczny z elementami hipoterapii dla 
środowiska rodzin niepełnosprawnych. Wyjazd skierowany był do 40 osób. 
Zorganizowana została również polowa msza święta dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin.   
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3. Obszar: Turystyka i krajoznawstwo – 10.000,00 zł: 

 
 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Przyznana 
kwota dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1.  
Opolskie Bractwo 
Rycerskie 

Rzemiosło w czasach 
dawnych – międzynarodowe 
warsztaty rzemiosła 

 
0 

- 

2. Stowarzyszenie 
Animacji Lokalnej 
„ARKONA” 

O czym mówią kości 
 

 
7.280,00 

 
7.280,00 

 

Stowarzyszenie Animacji Lokalnej „ARKONA”  

zadanie pn.: „O czym mówią kości” 

 

Umowa nr OŚ.524.10.2.2020.MO została zawarta 13 października 2020 r. 

W ramach projektu stowarzyszenie wykonało stojaki dwustronne wystawiennicze na 12 

plakatów formatu A1 zawierających informacje i zdjęcia z wykopalisk archeologicznych 

prowadzonych na terenie Byczyny. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-

19, działania plenerowe – inscenizacja Dziadów, teatr ognia -  podzielono na dwa etapy. 

31 X 2020 r. odbyło się w ramach środków z dotacji, spotkanie bardzo małej grupy osób 

oraz plenerowy pokaz ognia, natomiast zamiast wykładu „na żywo” pt.: „O czym mówią 

kości” prowadzonego przez dr Magdalenę Przysiężną – Pizarską, zorganizowany został 

webinar w trybie „on-line”, który oglądało ok. 90 osób. 
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4. Obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kwota 

5.000,  zł.: 

 

 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Przyznana kwota 
dotacji 

Wykorzystana kwota 
dotacji 

1. Stowarzyszenie 
Babeczka 
 

Moje rękodzieło 
artystyczne 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 

Umowa nr OŚ.524.8.2.2020.MO została zawarta 13 października 2020 r. 

Stowarzyszenie „Babeczka” na zadanie pn.: „Moje rękodzieło artystyczne”. 

W ramach zadania stowarzyszenie przeprowadziło pięć warsztatów rękodzielniczych, 

każdy trwający ok. 3 godzin, co dało łącznie 15 godzin warsztatów artystycznych: 

- warsztat florystyczny – 30.10.2020 r. 

- warsztat tworzenia ozdób, form przestrzennych - 06.11.2020 r. 

- warsztat fotograficzny – 13.11.2020 r. 

- warsztat plastyczny – 02.11.2020 r. 

- warsztat eko rękodzieła – 26.10.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 9 z 14 

 

 

WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI SPORTOWYMI 

 

Oprócz realizacji zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie Burmistrz Byczyny współpracuje także z klubami sportowymi.                  

Gmina Byczyna wspiera kluby również poprzez udzielanie im dotacji z budżetu gminy 

zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku  (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1468) i Uchwałą Nr XVIII/126/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 

2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę 

Byczyna. 

W dniu 5 lutego 2020 r. Burmistrz Byczyny ogłosił nabór wniosków na realizację 

zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2020 r. Na dofinansowanie sportu 

przeznaczona został kwota 105.000,00 zł z podziałem na poszczególne dyscypliny sportu:  

 piłka nożna: 81.000,00 zł,  

 szachy: 3.000,00 zł,  

 sztuki walki: 10.000,00 zł,  

 tenis stołowy: 8.000,00 zł  

 tenis stołowy dla niepełnosprawnych: 3.000,00 zł.  

O dotację mogły starać się kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie 

gminy Byczyna, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą  

w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych  

i indywidualnych. Wnioski można było składać do dnia 19 lutego 2019 r. Złożonych 

zostało 8 wniosków. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie. Burmistrz Byczyny 26 lutego 

2020 r. podał do publicznej wiadomości informację o dokonanym podziale środków 

finansowych na poszczególne zadania z zakresu sportu.   

Z uwagi na wprowadzony od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i odwołaniem części 

rozgrywek, Kluby sportowe zweryfikowały swoje oferty. Dane zawiera poniższa tabela: 
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1. PIŁKA NOŻNA:  
 

L.p. Nazwa organizacji Zadanie   

Kwota dotacji 
pierwotnie 
przyznana 

po 
aktualizacji 

wykorzystana 

1. Ludowy Klub Sportowy 
„HETMAN” 

Piłka nożna – nasza pasja  

45.000,00 
 

33.300,00 
 

33.226,05 

2. 
Gminne Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe 
w Byczynie 

Wspieranie rozwoju piłki 
nożnej w środowisku 
wiejskim – Proślice 

14.300,00 10.000,00 
 

10.000,00 

3. 
Gminne Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe 
w Byczynie 

Wspieranie rozwoju piłki 
nożnej w środowisku 

wiejskim – Polanowice 
13.700,00 11.800,00 

 
 

8.800,00 

4. 
Gminne Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe 
w Byczynie 

Wspieranie rozwoju piłki 
nożnej w środowisku 

wiejskim – Paruszowice 
8.000,00 6.200,00 

 
 

2.149,50 
 

 

2. SZACHY:  

L.p. Nazwa organizacji Zadanie   

Kwota dotacji 
pierwotnie 
przyznana  

wykorzystana 

1. 
Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy w Byczynie 
Szachy jako królewska dyscyplina 

sportowa 

 

3.000,00 
 

 

2.300,00 

 

3. SZTUKI WALKI:  

L.p. Nazwa organizacji Zadanie   

Kwota dotacji 
pierwotnie 
przyznana 

wykorzystana 

1. 
Akademia Karate 

Tradycyjnego w Opolu 
Wspieranie Karate Tradycyjnego w 

zakresie rozwoju sportu w gminie Byczyna 

 

10.000,00 
 

10.000,00 

 

4. TENIS STOŁOWY:  

L.p. Nazwa organizacji Zadanie   

Kwota dotacji 
pierwotnie 
przyznana 

po 
aktualizacji wykorzystana 

1. 
Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy w Byczynie 
Tenis stołowy jako forma 

wspierania sportu 

 

8.000,00 
 

7.400,00 
 

7.400,00 

 

5. TENIS STOŁOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:  

L.p. Nazwa organizacji Zadanie   

Kwota dotacji 

Przyznana 
Po 

aktualizacji Wykorzystana 

1. Gminny Uczniowski Klub 
Sportowy w Byczynie 

Zajęcia sportowe dla osób 
niepełnosprawnych 

 

3.000,00 
 

2.600,00 
 

2.600,00 

 

 

Z uwagi na ogłoszony na terenie kraju rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2020, 

poz. 433,441) stan zagrożenia epidemiologicznego związanego z zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, od 14 marca 
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2020 r zawieszone zostały do odwołania, m.in. działania i wydarzenia z zakresu kultury 

fizycznej i sportu. W związku z powyższym kluby sportowe działające na naszym terenie 

nie mogły realizować zadań zgodnie z harmonogramem obowiązującym od marca. 

Dlatego też dopiero po ogłoszonym przez Rząd RP "odmrożeniu" sportu można było 

podjąć kolejne działania związane z dofinansowaniem sportu i podpisać umowy na 

wsparcie zadań publicznych z zakresu sportu na 2020 rok.  

Kluby sportowe, które złożyły wnioski na realizację zadań publicznych z zakresu 

wspierania rozwoju sportu w gminie Byczyna w 2020 r. zaktualizowały harmonogramy 

i kosztorysy do swoich wniosków odzwierciedlające sytuację bieżącą. W załączeniu 

przedstawiamy informację o aktualnych kwotach dotacji na poszczególne zadania 

z zakresu sportu w gminie Byczyna na 2020 rok: 

Ludowy Klub Sportowy „HETMAN” – 33.000,00 zł.  

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” (3 zadania) – 28.000,00 zł. 

Akademia Karate Tradycyjnego – 10.000,00 zł. 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie (3 zadania) – 13.000,00 zł. 

 

Zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu w gminie Byczyna realizowały w 2020 r.: 

 

1. Ludowy Klub Sportowy „HETMAN” zadanie pn. Piłka nożna – nasza pasja 

Zadanie było adresowane do ok. 60 zawodników, którzy podzieleni na trzy grupy 

wiekowe (trampkarze, juniorzy oraz seniorzy) brali udział w zajęciach piłkarskich oraz 

uczestniczyli w meczach ligowych. Umowa nr OŚ.426.32.2020.MO została zawarta w dniu 

01.06.2020 r. Dotacja w kwocie 33.300,00 zł była przeznaczona m.in. na: badania 

lekarskie zawodników, opłaty związkowe i sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, 

wynagrodzenie trenerów, transport na mecze wyjazdowe. Klub zorganizował 80 

jednostek treningowych w ciągu roku, co daje w sumie 240 treningów. Zorganizowano 60 

spotkań ligowych.  

W 2020 seniorzy w okręgowej lidze zajmowali 16 miejsce, juniorzy 5 miejsce w I lidze, 

trampkarze 6 miejsce w II lidze.  

 

2. Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie: 

- Zadanie pn. „Wspieranie rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim–Proślice” 

Umowa nr OŚ 426.29.2020.MO została zawarta w dniu 26 maja 2020 r. Zadanie było 

adresowane do 47 osób. Osoby te brały udział w 8 meczach kontrolnych, 16 meczach 

mistrzowskich i 1 meczu pucharowym. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 

również 25 treningów piłkarskich. Z otrzymanej dotacji klub sportowy sfinansował 

również m.in. ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie, opłaty sędziowskie 

i OZPN, zakup sprzętu sportowego, transport na mecze, środki czystości. W 2020 r. Klub 
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reprezentował Gminę Byczyna na szczeblu rozgrywek Województwa Opolskiego i na 

szczeblu powiatu, drużyna seniorów grająca w klasie B zajmowała 2 miejsca na 9 

zespołów, drużyna juniorów grająca w II lidze opolskiej zajmowała 4 miejsce na 8 

zespołów. 

 

-Zadanie pn. „Wspieranie rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim - Polanowice”  

Umowa nr OŚ 426.30.2020.MO została zawarta w dniu 26 maja 2020 r. Zadanie było 

adresowane do 30 osób. Osoby te brały udział w 6 meczach kontrolnych, 14 meczach 

mistrzowskich i 1 meczu pucharowym. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 

również 25 treningów piłkarskich. Z otrzymanej dotacji klub sportowy sfinansował 

również m.in. ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie, opłaty sędziowskie 

i OZPN, zakup sprzętu sportowego, środki czystości. Z uwagi na brak chętnych do 

drużyny młodzieżowej, LZS zwrócił tytułem niewykorzystanej dotacji kwotę 3.000 zł., 

która pierwotnie miała myć przeznaczona na transport zawodników na mecze. Klub 

reprezentuje Gminę Byczyna na szczeblu rozgrywek Województwa Opolskiego w klasie A 

i zajmuje 2 miejsce na 15 zespołów.  

 

- Zadanie  pn. „Wspieranie rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim Paruszowice” 

Umowa nr OŚ 426.31.2020.MO została zawarta w dniu 26 maja 2020 r. na dotację w 

wysokości 6.200,00 zł. Zadanie było adresowane do 27 osób i było realizowane do 

rozpoczęcia sezonu 2020/2021. Po 30.08.2020 r. znaczna część zawodników, obawiając 

się o zdrowie swoje i  swoich rodzin, zrezygnowała z uczestnictwa w rozgrywkach. Z 

uwagi na to, zarząd LZS Paruszowice podjął decyzję o zawieszeniu działalności na jeden 

rok. Z przekazanej dotacji klub wykorzystał kwotę 2.149,50 zł. z przeznaczeniem na  

ubezpieczenie zawodników, opłaty sędziowskie i OZPN. Pozostała kwota dotacji, tj. 

4.050,50 zł., została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie. 

 

3. Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie: 

- Zadanie pn. „Szachy jako królewska dyscyplina sportowa” miała na celu 

popularyzację gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Byczyna. Zadanie 

polegało na prowadzeniu zajęć szachowych. Umowa nr OŚ. 426.35.2020.MO została 

podpisana dnia 01.06.2020 r. Przekazana dotacja została przeznaczona m.in. na: 

wynagrodzenie prowadzącego zajęcia oraz opłaty księgowe. Zwrócona została 

niewykorzystana dotacja w kwocie 700 zł., która pierwotnie miała być przeznaczona na 

zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów dla uczestników turniejów, które miał 

organizować klub sportowy. 

- Zadanie pn. „Tenis jako forma wspierania sportu” miało na celu szkolenie 

młodzieży poprzez organizację zajęć tenisa i udział w meczach i turniejach. Umowa nr OŚ  
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426.36.2020.MO została podpisana 01.06.2020 r. Dotacja w kwocie 7.400,00 zł pokryła 

koszty zakupu licencji, wyjazdów na mecze i turnieje ligowe, wynagrodzenia instruktora 

prowadzącego zajęcia oraz obsługę księgową. 

W 2020 w mistrzostwach województwa opolskiego zawodnik klubu zdobył I miejsce oraz 

awans do Mistrzostw Polski. W Finale Pucharu Polski – II miejsce oraz III miejsce w 3 

lidze seniorów TS – awans do 2 ligi. 

- Zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych” miało na celu 

szkolenie młodzieży poprzez organizację zajęć tenisa i zakup sprzętu do prowadzenia 

zajęć. Umowa nr OŚ 426.37.2020.MO została podpisana w dniu 01.06.2020 r. Dotacja 

w wysokości 2.600,00 zł była przeznaczona na wynagrodzenie prowadzącego zajęcia 

i zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. 

 

4. Akademia Karate Tradycyjnego w Opolu: 

Zadanie pn. „Wspieranie Karate Tradycyjnego w zakresie rozwoju sportu  

w gminie Byczyna” było adresowane do dzieci i młodzieży z terenu gminy Byczyna 

uczęszczających w zajęciach karate na sali przy basenie miejskim. Zadanie przewidywało 

udział w treningach, turniejach karate, seminariach, szkoleniach i obozach. Umowa nr OŚ  

426.34.2020.MO została zawarta 01.06.2020 r. Dotacja w kwocie 10.000,00 zł została 

przeznaczona na działalność bieżącą sekcji karate, m.in. na: ubezpieczenie zawodników, 

transport na zawody, uczestnictwo w obozach i zgrupowaniach, opłaty startowe, zakup 

sprzętu. 

W 2020 r. jeden z wychowanków klubu uzyskał powołanie do Kadry narodowej,  

3 zawodników zdobyło medale Mistrzostw Opolszczyzny. 

_______________________________________________________________________ 

Współpraca pozafinansowa pomiędzy Gminą Byczyna, a podmiotami pożytku 

publicznego odbywała się w następujących formach:  

- przez wzajemne informowanie o kierunkach planowanej działalności oraz promocję 

działalności organizacji pozarządowych w postaci informacji i relacji z prowadzonych 

przez organizacje działań zamieszczanych na oficjalnej stronie internetowej Gminy oraz 

na profilu Fb Gminy Byczyna, jak również poprzez plakaty informujące o gminnych 

wydarzeniach.  

- realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej - udzielanie 

pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami 

partnerskimi i zaprzyjaźnionymi 

- udzielanie przez Burmistrza Byczyny rekomendacji oraz honorowego patronatu różnym 

wydarzeniom i imprezom okolicznościowym organizowanym przez organizacje pożytku 

publicznego i inne podmioty 

- wspieranie podmiotów w zakresie bezpłatnego udostępniania pomieszczeń i obiektów 
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- przekazywaniu podmiotom materiałów promocyjnych gminy 

 

Rok 2020 był rokiem, w którym ze względu na panujące obostrzenia 

i ograniczenia, trudno było realizować zadania wg poczynionych pierwotnie założeń. 

Bywało, że obostrzenia wprowadzane były praktycznie z dnia na dzień, co wiązało się z 

pilną potrzebą odwoływania zaplanowanych spotkań, zgrupowań czy zawodów. Tym 

bardziej Stowarzyszeniom oraz Klubom sportowych należą się duże słowa uznania za 

pracę, czas i determinację, które włożyły w realizację powierzonych im zadań w tak 

trudnych dla nas wszystkich czasach. 

 

    Zatwierdził: 
 

 Burmistrz Byczyny 
 

                                                                                         /-/ Iwona Sobania 
 
 


