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                                                                                    Byczyna, dnia 10 maja 2022 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

 GMINY BYCZYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2021 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 2021 został przyjęty dn.  

25 listopada 2020 r. Uchwałą nr XXXII/228/20 Rady Miejskiej w Byczynie. Projekt Programu 

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Byczyny nr 162/2020 z dnia 23 października 2020 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

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

2021 rok został poddany konsultacjom. 

  
Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 
 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze 

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 o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 162/2020 z dnia 23 

października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2021 rok. 

  

BBUURRMMIISSTTRRZZ  BBYYCCZZYYNNYY  
 
 

ul. Rynek 1                                                                           tel.  fax. 77/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                  e-mail: um@byczyna.pl  
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 Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna na rok 2021 

zostały przeprowadzone w okresie od 31.10.2020 r. do 09.11.2020 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 23 października 2020 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

(poczta elektroniczna) oraz poczty tradycyjnej zawiadomienia o terminach konsultacji 

społecznych do wszystkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itd. działających na 

terenie gminy Byczyna oraz do Radnych Rady Miejskiej w Byczynie, w celu zapoznania się  

z dokumentem  i zgłoszenia swoich uwag, sugestii i propozycji zmian.  

 Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego miały możliwość zgłaszania swoich uwag do projektu konsultowanego programu 

w następujących formach: 

a) poprzez wypełnienie i złożenie w skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego w Byczynie 

(parter urzędu) formularza konsultacji dostępnego na stronach internetowych: 

www.byczyna.pl, www.bip.byczyna.pl 

b) poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza na adres pocztowy: Urząd 

Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza 

na adres mailowy: promocja@byczyna.pl. 

 W czasie trwania konsultacji społecznych 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 2021.  
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Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami społecznymi 

 
 

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 2021 został przyjęty dn. 25 listopada 2020 r. 

Uchwałą nr XXXII/228/20 Rady Miejskiej w Byczynie. 

Celem głównym Rocznego Programu Współpracy na 2021 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 2021 roku 

priorytetowe zadania publiczne obejmują działania z zakresu: 

- 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. 
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Otwarty konkurs ofert – I nabór 

 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021, został ogłoszony 

dnia 5 lutego 2021 r. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na 

dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2021 roku: 

L.p. Rodzaj zadania 
Wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację 
zadań w 2021 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 

 ŁĄCZNA KWOTA ŚRODKÓW: 35.000,00 zł 
 

Oferty można było składać  w terminie do dnia 2 marca 2021 r. do godz. 15.30. Wpłynęły 

następujące oferty:  
 

1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 
 

 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego 
Wnioskowana kwota 

dotacji  

1 Stowarzyszenie „Creativo” 
„Działania kreatywne i 

rękodzielnicze mieszkańców” 
15.000,00 zł. 

2 
Gminne Zrzeszenie „Ludowe 

Zespoły Sportowe” 
 w Byczynie 

„Razem przeciwko nudzie” 7.200,00 zł. 

3 
Byczyńskie Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza” 
 

„Bezpiecznie w wirtualnym 
świecie” 

1.618,00 zł. 

 
2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

 
Nie wpłynęła żadna oferta. 
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3. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO  
 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Wnioskowana kwota 
dotacji 

1. Stowarzyszenie Animacji 
Lokalnej ARKONA  

 

„Udoskonalenie oferty turystyki 
w obliczu pandemii COVID-19” 10.000,00 zł. 

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

  
L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Wnioskowana kwota 

dotacji 
1. Stowarzyszenie Animacji 

Lokalnej ARKONA  
 

„Maria Cunitz” 5.000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie Babeczka  
 „Spotkania ze sztuką” 5.000,00 zł. 

 

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

przez Burmistrza Byczyny Zarządzeniem nr 41/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 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.  

5 lutego 2021 r. Termin zgłaszania kandydatów upływał dnia 23 lutego 2021 r.  

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zgłoszeniowy kandydata na członka 

komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert.  

Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert pracowała na zasadach określonych 

Zarządzeniem Burmistrza Byczyny nr 40/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 

 

Złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. W pierwszej 

kolejności przeprowadzona została ocena formalna wniosków. Oferty spełniające wszystkie 

wymogi formalne zostały poddane ocenie merytorycznej.  
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W dniu 14 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która 

dokonała oceny merytorycznej ofert. Propozycje przyznania dofinansowania dla 

poszczególnych podmiotów zostały przedstawione do akceptacji Burmistrzowi Byczyny. 

Burmistrz określił i zatwierdził podział środków finansowych w poszczególnych rodzajach 

zadań: 

Zadania publiczne w obszarze: Turystyka i krajoznawstwo: 
- Złożonych ofert: 1 
- Dofinansowanych zadań:  
 
L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Wnioskowana 

kwota dotacji 
Przyznana 

kwota dotacja 
1. Stowarzyszenie Animacji 

Lokalnej ARKONA   

„Udoskonalenie oferty 
turystyki w obliczu 

pandemii COVID-16” 

 
10.000,00 zł. 

 
10.000,00 zł.  

 
Zadanie publiczne w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego: 
- Złożonych ofert: 2 
- Dofinansowanych zadań:  
 
L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Wnioskowana 

kwota dotacji 
Przyznana 

kwota dotacja 
1. 

 
Stowarzyszenie Animacji 

Lokalnej ARKONA  
 

„Maria Cunitz” 
 

5.000,00 zł. 
 

0  

2. Stowarzyszenie Babeczka  
 

„Spotkania ze sztuką” 
 

5.000,00 zł.  
 

5.000,00 zł. 

 
Zadanie publiczne w obszarze: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym : 
- Złożonych ofert: 3 
- Dofinansowanych zadań:  
L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Wnioskowana 

kwota dotacji 
Przyznana 

kwota dotacja 
1. Stowarzyszenie 

„Creativo” 

„Działania kreatywne 
i rękodzielnicze 
mieszkańców” 

 
15.000,00 zł. 

 
6.182,01 zł. 

2. Gminne Zrzeszenie 
„Ludowe Zespoły 

Sportowe” w Byczynie 

„Razem przeciwko 
nudzie” 

 
7.200,00 zł. 

 
7.200,00 zł. 
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3. Byczyńskie 
Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza” 

„Bezpiecznie w 
wirtualnym świecie” 

 
1.617,99 zł. 

 
1.617,99 zł. 

 

Zadania publiczne w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego  

- Złożonych ofert: 0 

- Dofinansowanych zadań: 0 

Konkurs w tym zakresie został powtórzony. 
 

 
Otwarty konkurs ofert – II nabór 

 
 

Otwarty konkurs ofert dla tego zakresu został ogłoszony ponownie 22 kwietnia 2021 r. 

Oferty można było składać  w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 15.30. Wpłynęły 

następujące oferty: 
 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 
 

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

Wnioskowana 
kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie Ochotnicza 
Straż Pożarna w Jakubowicach „W zdrowym ciele zdrowy duch” 5.000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie 
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej 

św. Ojca Pio” 

„Zakup sprzętu medycznego 
potrzebnego do sprawowania 

opieki nad pacjentami Hospicjum 
Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio” 

3.331,00 zł. 

 

Złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. W pierwszej 

kolejności przeprowadzona została ocena formalna wniosków. Oferty spełniające wszystkie 

wymogi formalne zostały poddane ocenie merytorycznej.  

W dniu 26 maja 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie komisji konkursowej, która 

dokonała oceny merytorycznej ofert. Propozycje przyznania dofinansowania dla 

poszczególnych podmiotów zostały przedstawione do akceptacji Burmistrzowi Byczyny. 

Burmistrz określił i zatwierdził podział środków finansowych w poszczególnych rodzajach 

zadań: 
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OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 
 

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

Proponowana 
kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie Ochotnicza 
Straż Pożarna  

w Jakubowicach 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 3.000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie 
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej 

św. Ojca Pio” 

„Zakup sprzętu medycznego 
potrzebnego do sprawowania 

opieki nad pacjentami Hospicjum 
Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio” 

2.000,00 zł. 

 

 
Zakres merytoryczny zadań, które otrzymały dotację 

 
 

1. Obszar: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 15.000,00 zł:  
 

 
 

 
L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Przyznana 

kwota dotacja 
Wykorzystana 
kwota dotacja 

1. Stowarzyszenie 
„Creativo” 

„Działania kreatywne 
i rękodzielnicze 
mieszkańców” 

 
6.182,01 zł. 

 
6.182,01 zł. 

2. Gminne Zrzeszenie 
„Ludowe Zespoły 

Sportowe” w Byczynie 

„Razem przeciwko 
nudzie” 

 
7.200,00 zł. 

 
7.200,00 zł. 

3. Byczyńskie 
Stowarzyszenie 

Oświatowe „Tarcza” 

„Bezpiecznie w 
wirtualnym świecie” 

 
1.617,99 zł. 

 
1.617,99 zł. 

 
 
Zadanie publiczne z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

zostało zrealizowane w następujący sposób:  
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Stowarzyszenie „Creativo” 

zadanie pn.: „Działania kreatywne i rękodzielnicze mieszkańców” 

Umowa nr OŚ.524.19.2.2021 zawarta w dniu 30 kwietnia 2021 r.  

W ramach działania stowarzyszenie przeprowadziło 11 warsztatów dla dzieci i dorosłych. 

Warsztaty podzielone zostały na 4 bloki tematyczne: 

 ekologia i przyroda (eko-domki hotele dla dzikich pszczół), 

 mój mini ogródek sadzę i sieję i pielęgnuję oraz warsztaty wiosenne 

przetwarzanie/kiszenie) 

 eko domownicy (eko środki czystości cz. 1, eko środki czystości cz. 2, eko kosmetyki cz. 

1, eko kosmetyki cz.2),  

 coś z niczego (warsztaty florystyczne, warsztaty dekoracyjne dom, warsztaty 

dekoracyjne ogród i balkon, warsztaty tworzenia ozdób). 

Wytworzone podczas zajęć prace uczestnicy zabierali ze sobą do domu. Rośliny posadzone 

i posiane podczas warsztatów cieszyły oko na balkonach i w ogródkach. Kosmetyki i środki 

czystości służyły wszystkim uczestnikom domownikom, podobnie jak przetwory, ozdoby 

wykonane podczas zajęć, domki, budki lęgowe i karmniki służą ptakom i owadom.  

Pomysł projektu zrodził się z obserwacji stowarzyszenia i kontaktów z mieszkańcami. 

Mieszkańcy zainteresowani byli zajęciami, w których mogliby brać osoby w różnym wieku i na 

których mogliby wspólnie pomajsterkować, spędzić czas razem twórczo tworząc i robiąc 

rzeczy pożyteczne dla siebie i swojego domu. Projekt miał na celu zintegrowanie członków 

rodzin różnych pokoleń, oderwanie dzieci od komputerów, telefonów i pokazanie, że czas 

można spędzać również w inny sposób. Miało to o tyle znaczenie, że czas realizacji zadania 

przypadał na okres COVIDowy, kiedy nauczanie zdalne wymusiło izolację i brak kontaktów  

z rówieśnikami, ale też z osobami dorosłymi, rodziną i nauczycielami. 

 

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Byczynie  

zadanie pn.: „Razem przeciwko nudzie” 

 

Umowa nr OŚ.524.19.3.2021 zawarta w dniu 30 kwietnia 2021 r.  

W ramach zadania przygotowano warsztaty w następujących blokach tematycznych: 
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 budowa świadomości i wiedzy nt. zjawiska stereotypizowania oraz uprzedzeń, 

dyskryminacji i wykluczenia,  

 reagowanie na dyskryminację,  

 skuteczna komunikacja,  

 poszanowanie podobieństw i różnic,  

 rozumienie i kontrolowanie emocji. 

Głównym celem zadania było wzmocnienie odporności dzieci i młodzieży na działania 

czynników ryzyka poprzez wzmocnienie czynników ochrony – zainteresowań, pasji, 

kreatywnego spędzania czasu wolnego. Każdy blok tematyczny prowadzony był  

z psychologiem. Po każdych warsztatach odbywały się konsultacje indywidualne dla 

uczestników projektu. Działania te miały również charakter profilaktyki pierwszorzędnej, 

która ma dwa podstawowe cele: rozwój umiejętności życiowych potrzebnych do zdrowego 

funkcjonowania w życiu i opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu 

problemowych zachowań młodych ludzi, powodujących problemy wychowawcze. Zadania 

realizowane były poprzez systematyczne treningi, mecze, warsztaty i indywidualne 

konsultacje społeczne. W czasie realizacji projektu przeprowadzono 36 treningów po 1,5 h, 

ok. 10 godzin warsztatów, 10 godzin konsultacji indywidualnych i 2 godzinne spotkanie  

z dzielnicowym. 

 

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” 

zadanie pn.: „Bezpiecznie w wirtualnym świecie” 

 

Umowa nr OŚ.524.19.4.2021 zawarta w dniu 30 kwietnia 2021 r.  

Członkowie Stowarzyszenia na podstawie obserwacji, ankiet i rozmów z rodzicami uczniów 

PSP w Kostowie zauważyli, że dzieci zatracają się coraz bardziej w wirtualnym świecie. Nie 

potrafią znaleźć granic między światem wirtualnym a światem realnym. Nawiązują nowe 

znajomości z osobami, których nigdy nie widziały w realu. Uczniowie coraz więcej czasu 

spędzają w internecie, a rodzice nie zawsze są w stanie kontrolować co dziecko przegląda, w 

co i z kim gra 9i nawiązuje relacje. Mając na uwadze zagrożenie jakim jest cyberprzemoc, 

powstał pomysł na projekt: ‘Bezpieczeństwo w wirtualnym świecie” mający na celu: 
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 uświadomienie rodzicom i uczniom zagrożeń czyhających w sieci, 

 nauczenie dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacji syberprzemocy, 

 pokazanie rodzicom, jak kontrolować to, co dzieci robią w internecie, 

 pokazanie rodzicom, jak ograniczać i blokować niebezpieczne treści w internecie, 

 pokazanie jak reagować, gdy cyberprzemoc stanie się faktem, 

 pokazanie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego poza siecią i zachęcanie do 

zdrowego stylu życia. 

W celu realizacji ww założeń Stowarzyszenie przeprowadziło 4 warsztaty ze specjalistą od 

cyberprzemocy. Zajęcia prowadzone były w grupach uczniów klas: 1-3, 4-6, 7-8  oraz 

rodziców uczniów klas 1-8. W ramach zadania zakupiono również płyty edukacyjne dotyczące 

cyberprzemocy.  

 

2. Obszar: Ochrona i promocja zdrowia – 5.000,00 zł: 
 

 

 
 
 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Przyznana 
kwota dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1.  Stowarzyszenie 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Jakubowicach 

„W zdrowym ciele 
zdrowy duch” 

 
3.000,00 zł 

 
3.000,00 zł. 

2.  
Stowarzyszenie 

„Hospicjum Ziemi 
Kluczborskiej św. Ojca 

Pio” 

„Zakup sprzętu 
medycznego 

potrzebnego do 
sprawowania opieki nad 
pacjentami Hospicjum 
Ziemi Kluczborskiej św. 

Ojca Pio” 

 
 

2 000,00 zł. 

 
 

2.000,00 zł. 

 

Zadania w obszarze Ochrona i promocja zdrowia (5.000,00 zł) dotyczyły poniższych działań:  
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Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna 
w Jakubowicach  

zadanie pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 

Umowa nr OŚ.524.19.6.2021 zawarta w dniu 1 czerwca 2021 r.  

Wnioskodawca zwrócił uwagę na problem ochrony zdrowia, dbałości o własne zdrowie 

i przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia szczególnie w dobie pandemii. W okresie 

obowiązującego stanu epidemii dostęp do opieki zdrowotnej był bardzo ograniczony, w tym 

również dostęp do karetek pogotowia. Niejednokrotnie to właśnie strażacy OSP byli 

zadysponowani do udzielenia pomocy medycznej. Stąd też zrodził się pomysł zorganizowania 

i przeprowadzenia szkoleń w zakresie certyfikacji i re-certyfikacji Kursów pierwszej pomocy. 

Szkolenie przeprowadziło Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa. W szkoleniu wzięło udział 

12 strażaków OSP w Jakubowicach, którzy nabyli uprawnienia i kwalifikacje do niesienia 

pomocy medycznej. 

 

Stowarzyszenie 
„Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio” 

zadanie pn.: 
 „Zakup sprzętu medycznego potrzebnego do sprawowania opieki nad pacjentami 

Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio” 
 

Umowa nr OŚ.524.19.7.2021 zawarta w dniu 7 czerwca 2021 r.  

Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio” obejmuje opieką m.in. osoby w 

terminalnej fazie choroby nowotworowej. Stowarzyszenie również zwróciło uwagę na 

ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej w okresie pandemii, jak również na wzrost ilości 

zachorowań na nowotwory w Gminie Byczyna. Głównym celem zadania było podniesienie 

jakości opieki nad pacjentami nieuleczalnie chorymi. W ramach zadania stowarzyszenie 

zakupiło 6 szt. materacy przeciwodleżynowych na potrzeby sprawowania opieki nad 

pacjentami Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio. 
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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. Stowarzyszenie 
Animacji Lokalnej 

„ARKONA” 

Udoskonalenie oferty 
turystyki w obliczu 
pandemii COVID-19 

 
10 000,00 zł. 

 
10 000,00 zł. 

 

Stowarzyszenie Animacji Lokalnej „ARKONA”  

zadanie pn.: „O czym mówią kości” 

Umowa nr OŚ.524.19.5.2021 została zawarta 30 kwietnia 2021 r. 

Wnioskodawcy zwrócili uwagę na zmiany rynku turystycznego wymuszone pandemią oraz 

brak narzędzi do obsługi turystycznej w nowych warunkach społeczno-gospodarczych. 

Wskazywali, że w 2021 wzrośnie ruch turystyczny weekendowy niezorganizowany. Zgodnie  

z badaniami trendów turystycznych osoby będą podróżować indywidualnie, głównie 

rodzinnie lub w małych grupach. W ramach projektu Stowarzyszenie zaplanowało zadania 

zmierzające do przeformułowania usług w przestrzeni publicznej, na otwartym powietrzu. 

Projekt zawierał: 

 uaktualnienie questa,  

 reorganizację zasad gry terenowej „Republika Byczyńska”,  

 eventy „Koło roku” związane z turystyką, kulturą – Noc Świętojańska, Kram Zielny, 

Kram Dożynkowy, Kram Dziadowski, 

 zakup i udostępnienie tabliczek QR odsyłającymi do informacji o historii Byczyny. 
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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 
 

 
Spotkania ze sztuką 

 
5.000,00 zł. 

 
5.000,00 zł. 

 

Umowa nr OŚ.524.19.1.2022 została zawarta 30 kwietnia 2022 r.. 

W ramach zadania stowarzyszenie przeprowadziło osiem warsztatów:  

- graficzny,  

- sztuki wizualnej,  

- tworzenia kolaży,  

- scrapbooking, sztuki rękodzieła artystycznego,  

- fotografii,  

- tworzenia biżuterii,  

- sztuki użytkowej. 
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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 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U.  

z 2020 poz. 1133 ze zm.), a także Uchwały nr XXXIV/234/20 Rady Miejskiej w Byczynie  

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania 

własnego Gminy Byczyna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 98). 

 

W dniu 5 lutego 2021 r. Burmistrz Byczyny ogłosił nabór wniosków na realizację zadań 

z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2021 r. Na dofinansowanie sportu przeznaczona 

został kwota 70.000,00 zł z podziałem na poszczególne dyscypliny sportu:  

 piłka nożna: 51.000,00 zł,  

 szachy: 2.000,00 zł,  

 sztuki walki: 9.000,00 zł,  

 tenis stołowy: 8.000,00 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 24 lutego 2021 r.  
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Złożonych zostało 6 wniosków (piłka nożna – 3, szachy – 1, sztuki walki – 1, tenis stołowy – 1) 

na łączną kwotę 91 875,00 zł. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie. Burmistrz Byczyny 17 

marca 2021 r. podał do publicznej wiadomości informację o dokonanym podziale środków 

finansowych na poszczególne zadania z zakresu sportu.   

  

1. PIŁKA NOŻNA:  
 

L.p. Nazwa organizacji Zadanie   
Kwota dotacji (zł.) 

Wnioskowana  przyznana wykorzystana 

1. Ludowy Klub Sportowy 
„HETMAN” 

Piłka nożna dla wszystkich  
40 975,00  

 
27 700,00 

 
27 700,00 

2. 
Gminne Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe w 
Byczynie 

Wspieranie rozwoju piłki 
nożnej w środowisku 
wiejskim – Proślice 

14 000,00 10 000,00 
 

10 000,00 

3. 
Gminne Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe  
w Byczynie 

Wspieranie rozwoju piłki 
nożnej w środowisku 

wiejskim – Polanowice 
17 900,00 13 300,00 

 
13 300,00 

 

2. SZACHY:  

L.p. Nazwa organizacji Zadanie   
Kwota dotacji (zł.) 

wnioskowana  przyznana wykorzystana 

1. 
Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy w Byczynie 
Szachy jako królewska 
dyscyplina sportowa 

 
2 000,00 

 

 
2 000,00 

 
2 000,00 

 

3. SZTUKI WALKI:  

 

L.p. Nazwa organizacji Zadanie   
Kwota dotacji (zł.) 

Wnioskowana  przyznana wykorzystana 

1. Akademia Karate 
Tradycyjnego w Opolu 

Wspieranie rozwoju sportu 
w 2021 r. w Gminie Byczyna 

 
9 000,00 

 
9 000,00 

 
9 000,00 

 

4. TENIS STOŁOWY:  

L.p. Nazwa organizacji Zadanie   
Kwota dotacji (zł.) 

Wnioskowana przyznana wykorzystana 

1. Gminny Uczniowski Klub 
Sportowy w Byczynie 

Tenis jako forma wspierania 
sportu 

 
8.000,00 

 
8 000,00 

 
8 000,00 
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Zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu w gminie Byczyna realizowały w 2021 r.: 

 

1. Ludowy Klub Sportowy „HETMAN” zadanie pn. Piłka nożna dla wszystkich 

Umowa nr OŚ.426.16.2021.Asz została zawarta w dniu 31.03.2021 r.  

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.  

Dotacja w kwocie 27 700,00 zł była przeznaczona m.in. na: badania lekarskie zawodników, 

opłaty związkowe i sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie trenerów, 

transport na mecze wyjazdowe.  

Przeprowadzono 180 treningów w okresie 22.03.2021-30.10.2021 daje w sumie 360 

treningów. Zorganizowano ok. 50 spotkań ligowych oraz towarzyskich w okresie 22.03.2021-

30.10.2021, 25 spotkań rozegrano jako gospodarz, 25 w roli gości.  

W zajęciach treningowych oraz spotkaniach ligowych i towarzyskich uczestniczyło ok. 60 

zawodników. 

W 2021 r. seniorzy uplasowali się lidze okręgowej na 12 miejscu, juniorzy I liga – 4 miejsce, 

trampkarze II liga – 4 miejsce. 

 

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

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

Umowa nr OŚ 426.14.2021.Asz została zawarta w dniu 25 marca 2021 r.  

Zadanie było adresowane do 45 osób. Osoby te brały udział w 4 meczach kontrolnych, 23 

meczach mistrzowskich i 3 meczach pucharowych. W ramach realizacji zadania 

przeprowadzono również 40 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 2021 r. Klub reprezentował Gminę Byczyna na szczeblu rozgrywek Województwa 

Opolskiego i na szczeblu powiatu, drużyna grająca w klasie B zajmowała 4 miejsce. 

 

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

Umowa nr OŚ 426.13.2021.Asz została zawarta w dniu 25 marca 2021 r.  
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Zadanie było adresowane do 30 osób. Osoby te brały udział w 2 meczach kontrolnych, 26 

meczach mistrzowskich i 2 meczu pucharowym. W ramach realizacji zadania 

przeprowadzono również 40 treningów piłkarskich. Z otrzymanej dotacji klub sportowy 

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

sędziowskie i OZPN, zakup sprzętu sportowego, środki czystości.  

Klub reprezentuje Gminę Byczyna na szczeblu rozgrywek Województwa Opolskiego w klasie 

A i zajął 4 miejsce, a w II lidze juniorów – 1 miejsce.  

 

3. Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie: 

- Umowa nr OŚ.426.12.2021.Asz została podpisana dnia 24.03.2021 r.  

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. Przekazana dotacja została przeznaczona m.in. na: wynagrodzenie 

prowadzącego zajęcia. Uczestnicy zajęli II i II miejsce w Otwartym turnieju w Gierałcicach. 

- Umowa nr OŚ  426.36.2020.MO została podpisana 01.06.2020 r.  

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

poprzez organizację zajęć tenisa i udział w meczach i turniejach. Z dotacji pokryte zostały  

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

prowadzącego zajęcia (100 godzin zajęć, z czego 70 godzin przeprowadzono odpłatnie a 30 

godzin w ramach wolontariatu). 

W 2021 zawodnicy zajęli II miejsce w III lidze seniorów. 

 

4. Akademia Karate Tradycyjnego w Opolu: 

Umowa nr OŚ.426.10.2021.Asz została zawarta 24.03.2021 r.  

Zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu w 2021 r. 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. Dotacja w kwocie 9 000,00 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 ramach 

przyznanej dotacji Klub zorganizował dla swych wychowanków szkolenia i obozy wyjazdowe, 
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np. w Szczyrku (III 2021), w Zakopanym (2-5.09.2021), w Sianożętach (10-18.07.2021)  

i Bąkowie (8-14.08.2021). Instruktorzy prowadzili treningu w ramach umowy wolontariackiej.  

W 2021 r. wychowankowie klubu zdobywali medale w Mistrzostwach Opolszczyzny (5 

zawodników zdobyło w sumie 7 medali, w tym 1 za 1 miejsce, 3 za 2 miejsce i 3 za 3 miejsce), 

zawodnicy brali również udział w Mistrzostwach Polski. 

___________________________________________________________________________ 

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. 

 

 

 
 
    Zatwierdził: 

 
 Burmistrz Byczyny 

 
                                                                                                        /-/ Iwona Sobania 

 
 


